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 أبرز التطورات

  تهجير السكان الحالة األمنية في سوريا ال يزاالن مستمران في تشريد و انعدامإن األعمال العدائية ونتائج

مليون شخص، بما في ذلك ما  1.9حيث دفعت أعمال العنف إلى نزوح حوالي ض المدنيين للخطر، يوتعر

مليون من الالجئين  6.5مليون شخص من المشردين والنازحين داخلياً، وما يقرب من  5.6يقدر بنحو 

 .، وفقاً لألمم المتحدة6199س مار/شهر آذارمنذ  ،ى البلدان المجاورةإلالذين فروا 

  حدة، يقوم المجتمع اإلنساني بتقديم المساعدة المنقذة للحياة بالنسبة  تفاقم األوضاع األمنيةحالٍة من وسط

امكانيات يل هستوللمشردين والنازحين، وذلك من خالل  األكثر تأثراً وضرراً من النزاع للماليين من الناس

خالل شهر  إدلبومحافظة  ، دير الزور، حمص، للدخول إلى محافظة الحسكة، الرقةمؤخراً  محدودة مرورٍ 

وبالرغم مما تقدم، ال تزال حكومة الجمهورية العربية السورية . مارس، بحسب تقارير األمم المتحدة/آذار

تتقيد مليون شخص يعيشون في مناطق  5.6صل تقييد وتحديد إمكانيات الوصول، مع وجود أكثر من توا

إمكانيات المرور، في حين أن هذه المناطق تتطلب وجود خط ثابت ومستديم لتوفير المساعدات فيها 

 .اإلنسانية دون عوائق

 أن هناك زيادة في معدالت حاالت مرض الحصبة، " اليونيسف"منظمة األمم المتحدة للطفولة  تأفاد

 حلب، الحسكة، الرقة، دير الزورية الشمالية التي تشمل محافظة وبشكل خاص في المحافظات السور

 حالة يشتبه بكونها 681أوردت وكاالت اإلغاثة أن هناك  ،6195مارس /فمنُذ شهر آذار. ومحافظة إدلب

                                                                                           
 
1
 (USAID/OFDA) مكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارث /الوكالة األمريكية للتنمية الدولية  

2
 (USAID/FFP) مكتب الغذاء من أجل السالم / الوكالة األمريكية للتنمية الدولية   

3
 (State/PRM)مكتب السكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية   

 التمويل اإلنساني
 لالستجابة اإلنسانية في سوريا

6194 ولغاية 6196للسنة المالية    

دوالر  $370,986,181 USAID/OFDA1 

دوالر  $530,699,121        USAID/FFP2  

دوالر  $838,084,221        State/PRM3  

$1,739,769,523 
 المتحدة الواليات حكومة مساعدات إجمالي
 سوريا في اإلنسانية لإلغاثة( USG) األمريكية

المعقدة الطوارئ حالة ــ ياسور  
4112 مارس/آذار 42                                            4112 ةالمالي   للسنة  ،11 رقم الوقائع نشرة  

 على موجزة نظرة

 األرقام

مليون  9.3 
 في اإلنسانية للمساعدة بحاجة شخص

 سوريا

 ديسمبر/كانون األول – المتحدة األمم

1023 

مليون  6.5  
ا النازحين عدد شخص   سوريا في داخليَّ

 نوفمبر/الثانيتشرين  – المتحدة األمم

1023  

مليون  2.6  
المجاورة للدول واؤالج سوري مواطن  

لشؤون المتحدة األمم مفوضية مكتب  

1024 مارس/آذار  – الالجئين   

589,643 
لبنان في سوري الجئ  

لشؤون المتحدة األمم مفوضية مكتب  
1024 مارس/آذار  – الالجئين  

648,909 
تركيا في سوري الجئ  

لشؤون المتحدة األمم مفوضية مكتب  
1024 مارس/آذار  – الالجئين  

587,308 
األردن في سوري الجئ  

لشؤون المتحدة األمم مفوضية مكتب  

1024 مارس/آذار  – الالجئين  

221,791 
العراق في سوري الجئ  

لشؤون المتحدة األمم مفوضية مكتب  

1024 مارس/آذار  – الالجئين  

135,451 
مصر في سوري الجئ  

لشؤون المتحدة األمم مفوضية مكتب  
1024 مارس/آذار  – الالجئين  

 

 

 

 أهم األحداث
  حالةةةة االنعةةةدام األمنةةةي تواصةةةل بشةةةدة تقييةةةد

َّما فةي وصول المساعدات  اإلنسانية، وال سيـ

 .المحافظات الشمالية الشرقية في سوريا

  منظمةةةةات اإلغاثةةةةة تُعبةةةةي جهةةةةود التطعةةةةيم

يشةةةةتبه بتصةةةةابتها حالةةةةة  681اسةةةةتجابةً لةةةةـ 

 .بمرض الحصبة في سوريا

  وكةةاالت األمةةم المتحةةدة تقةةوم بنقةةل وتوصةةيل

السةةلع الغذائيةةة ومةةواد اإلغاثةةة الحيويةةة مةةن 

 .تركيا إلى محافظة الحسكة السورية
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ولقد . بالمائة من هذه الحاالت المبلغ عنها تشمل األطفال دون سن الخامسة من العمر 51، وإن حوالي إصابات بمرض الحصبة

، من تقديم اللقاحات والتطعيم ضد مرض الحصبة لما يقرب من 6194 الجاري مارس للعام/بحلول آذارتمكنت المنظمات اإلنسانية 

وذلك وفقاً لمنظمة  األشهر المقبلة، خاللالحصبة مرض إزاء تزايد خطر تفشي ولكنها ال تزال تشعر بالقلق مليون طفل،  9.1

 (.WHO)الصحة العالمية 

 88مارس، تمكنت /لنقطة عبور رئيسية تقع على الحدود السورية التركية في منتصف شهر آذار مؤقتةٍ  حٍ خالل مرحلة إعادة فت 

 الغذائية ومستلزمات النظافةالبطانيات والحصص شاحنة تابعة لألمم المتحدة من نقل وإيصال كمية من لوازم اإلغاثة، تضمنت  

إلى مدينتي القامشلي والحسكة السوريتين، " ماردين"التركية بمحافظة " نصيبين"تمَّ نقلها من مدينة التي واإلمدادات الطبية، 

 .هناك هالغرض توزيع

  ن الديمقراطية واألزمات مساعدة مدير الوكالة األمريكية للتنمية الدولية للشؤو" نانسي ليندبورغ"وصلت مارس /آذار 91في

االستجابة جهود ، للقاء الالجئين السوريين ومناقشة عمان في األردن ةوصلت إلى مدين ،(AA/DCHA)والمساعدات اإلنسانية 

والشركاء في الجهود اإلنسانية من المنظمات  ،وكاالت الحكومة األمريكية ووكاالت األمم المتحدةاإلنسانية في سوريا مع ممثلي 

 .(NGO) غير الحكومية

 

 جهود إيصال المساعدات اإلنسانية

 التي  أجل وصول المساعدات اإلنسانية دون قيود إلى المناطق تواصل وكاالت اإلغاثة جهودها في الضغط على الجهات المعنية من

مليون  1.5حيث يتواجد أكثر من لسيطرتها في جميع أنحاء سوريا،  الحكومة السورية واألخرى التي ال تخضع لسيطرةتخضع 

مليون  5.6أن ما يقرب من تشير تقارير األمم المتحدة الصدد بهذا و .شخص ممن تستدعي الحاجة إلى امدادهم بالمساعدات الطارئة

النعدام األمني حالة ا اال تزال فيه والتي ،أو تلك التي يصعب الوصول إليها في سورياالمحاصرة المناطق في إما يعيشون شخص 

مستمرةً في أعاقة جهود توصيل المساعدات ال تزال على إمكانيات المرور،  من قبل الحكومة السوريةالمستمرة والقيود المفروضة 

الفاعلة تمكنت مؤخراً اإلنسانية من أن الجهات  وبالرغم. 94محافظة من بين المحافظات السورية الـ  96اإلنسانية المنقذة للحياة في 

سلفاً من قيود على إمكانيات المرور في كٍل من محافظة الحسكة، كانت تعاني إلى المناطق التي من إيصال المساعدات اإلنسانية 

وكاالت ، سيمنع لوصول المساعدات ؤملموفتن عدم وجود خط مساعدات مستديم ، إدلب ومحافظة الرقة، دير الزور، حمص

 .سانيةلالحتياجات اإلن الكاملة  االستجابةإمكانية ثة من االغا

  أفادت األمم المتحدة أن حكومة الجمهورية العربية السورية والحكومة التركية قد سمحتا مؤخراً بمرور قافلة انسانية تابعة لألمم

وذلك بهدف تمكين وكاالت التركية، على الحدود السورية الحدودية  التي تقع " قامشلي -نصيبين"المتحدة من خالل نقطة عبور 

وفي . مدينة القامشلي، ليتمَّ توزيعها على المجتمعات القريبة المجاورة التي بحاجة لهذه المساعداتالمساعدات إلى  اإلغاثة إليصال

انيات األمريكية على إدارة وتسهيل الجهود المشتركة في إيصال وتوزيع البطتعمل جهات الشراكة مع الحكومة  ،سياق ذلك

بكٍل  آنفة الذكروتتمثل جهات الشراكة . واإلمدادات الغذائية ولوازم النظافة العامة واألدوية والمستلزمات الطبية ،ومستلزمات األسر

ومنظمة اليونيسف وبرنامج الغذاء العالمي لألمم المتحدة ( UNHCR)من المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين 

(WFP) بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة ، حيث تعمل هذه الجهات ومنظمة الصحة العالمية(IOM ) ومكتب األمم المتحدة

مارس، /آذار 65شاحنة بكامل عدتها وعددها إلى سوريا في  88ولقد وصلت قافلة تتألف من . (OCHA)لتنسيق الشؤون اإلنسانية 

 .السوري النزاعمنذ بداية عبر الحدود السورية التركية متحدة ال لألممقافلة مرور أول  األمر الذي يمثل

  بعض المساعدة المتقطعة أفادت األمم المتحدة أنهُ ال يزال يتعذر على قوافلها إلى حٍد كبير المرور إلى محافظة الرقة، مع وجود

اح بتمكانيات مرور محدودة خالل األسابيع ومع السم .بب استمرار حالة االنعدام األمنيبس فقط، وذلك التي تصل للسكان المحتاجين

 المساعدات إلى المنظمات المحلية لمساعدة ما يقرب منقامت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين بترسال األخيرة 

إلى أن  ةاإلشاروتجدر . 6195نوفمبر /األولى التي تدخل المنطقة منُذ تشرين الثاني وهيخالل هذه الشحنة، من شخص  60111
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شخص ممن هم بحاجة لذلك،  650111مارس حصصاً غذائية ألكثر من /في منتصف آذار م  قدَّ برنامج الغذاء العالمي لألمم المتحدة 

 .محافظةالإلى  األساسية المهمةاإلمدادات الطبية في حين قامت منظمة الصحة العالمية بتيصال 

  بتوزيع  ،ومن خالل منظمة الهالل األحمر العربي السوري فبراير/شباطفي أواخر قام برنامج الغذاء العالمي لألمم المتحدة

أسرة في مدينة دير الزور والمناطق الريفية المجاورة، حيث اعاقت حالة  950411مساعدات غذائية تكفي لدعم حاجة حوالي 

لتلك  هات المسلحة الفاعلة، أعاقت وصول المساعدات اإلنسانيةاالنعدام األمني على طوال الطرق الرئيسية، والعرقلة من الج

وباإلضافة لما تقدم، وصلت شحنة األدوية التي بعثتها منظمة الصحة العالمية إلى مدينة دير الزور في العاشر من . المناطق

إلى دير الموجهة  من اإلمداداتضافية اإلشحنات البعض عند نقاط التفتيش قد أوقف مؤقتاً  التأخيرويُشار إلى أن . مارس/آذار

 .شخص 460111حصصاً غذائية موجهة لحوالي الزور، بما في ذلك 

  الطبية غذية ومستلزمات النظافة العامة واإلمدادات األمارس تمكنت قافلة إنسانية مشتركة بين الوكاالت من إيصال /آذار 8في يوم

تُقدر الجهات اإلنسانية الفاعلة أن في حمص، حيث  "الحولة"منطقة  فرد في 610111ومواد اإلغاثة األخرى لما يصل إلى حوالي 

، 6195مايو /حولة منُذ شهر أيارالمنطقة  الوصول إلىوكاالت اإلغاثة  مقدوريكن بولم . شخص بحاجة للمساعدة 460111هناك 

عن محدودية فرص الحصول على مياه  فضالً  ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع األساسية،مما أبقى وتيرة القلق قائمة إزاء 

 .النظيفة اآلمنةالشرب 

 العامة إلى ومستلزمات النظافة  بنقل األغذية واللوازم الصحيةالمشتركة مارس قام المعنيون من فرق الوكاالت /في مطلع شهر آذار

 50611اإلمدادات ستوفر الدعم لحوالي  وهذه. في إدلب" سلقين" الهالل األحمر العربي السوري بالقرب من مدينةمستودع منظمة 

حيث أن البعض من هذه المخيمات لم ، "حارم"في منطقة داخلياً شخص في ثمانية مخيمات للنازحين  980611أسرة أو ما يعادل 

 قديموفي الوقت الذي تتواصل فيه جهود المنظمات اإلنسانية لت. 6199مارس /تصل إليها وكاالت اإلغاثة بالمساعدات منُذ آذار

 9510111للتدفق المستمر للنازحين داخلياً في هذه المنطقة، فتن ما يقرب من  دلب نظراً إكميات متزايدة من المساعدات إلى 

تمنع فيها األوضاع األمنية غير المتوقعة وصول المساعدات لعدة أشهر، وقد تصل إلى سنتين في في المناطق التي شخص يعيشون 

 .بعض المناطق

  وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين محافظة دمشق، أعاق قدرة ب القتال في حي اليرموك الفلسطيني صاعدتإن

على نحٍو مستمر للسكان األكثر تضرراً وضعفاً خالل شهر تقديم المساعدة على  ، أعاق قدرتها"األونروا"في الشرق األدنى 

مارس، فتن /آذار 98ت من الوصول إلى مخيم اليرموك للمرة األولى في وبالرغم من أن وكالة األونروا قد تمكن. مارس/آذار

في اعقاب استئناف توزيع ف. استئناف االشتباكات المسلحة قد أدى إلى خلق ظروف رتيبة وغير نظامية للمرور إلى المنطقة

أنشطة  بشكٍل مؤقتوزيع لتوقف مارس، عادت االشتباكات المسلحة التي جرت في نقطة الت/آذار 61المساعدات الغذائية في يوم 

وبعد أن تمكن المعنيون في وكالة األونروا من استئناف توزيع وتسليم ما يقدر بنحو . مارس/آذار 69توزيع المساعدات في يوم 

والسوائل المضادة للجفاف واألدوية والبسكويت المدعم عالي السعرات الحرارية والفيتامينات من طرود المواد الغذائية  461

. مارس/آذار 64مارس، عادت حالة اإلنعدام األمني لتعطل مرة أخرى جهود إيصال المساعدة في يوم /آذار 65التمر في يوم و

حصة من طرود المواد الغذائية على سكان منطقة اليرموك  10581والجدير بالذكر أن وكالة األونروا قد تمكنت من توزيع أكثر من 

  . ا اليوممارس ولغاية هذ/آذار 98منُذ يوم 

 

 والمالجئ سلع اإلغاثة الطارئة

  إمدادات اإلغاثة الطارئة والسلع المنزلية تواصل حكومة الواليات المتحدة األمريكية دعمها لجهود وكاالت اإلغاثة في توفير

الجاري  6194فخالل عام . احتياجاتهم األساسيةتلبية في وغيرها من البنود لمساعدة السكان النازحين والمتضررين من النزاع 

 المطبخ والفرشومستلزمات وأواني العامة ومستلزمات النظافة قدمت المنظمات اإلنسانية سلع اإلغاثة التي شملت البطانيات 

خلياً، في جميع فرد من النازحين دا مليون 9ألكثر من  ،والمالبس الشتوية طية البالستيكية وحاويات المياه واألغ (المالءات)

 .القيود المفروضةدير الزور بسبب محافظة باستثناء  محافظة في سوريا، 95التابعة لـ مناطق ال

  قدمت مواد اإلغاثة 6195/6194قدمت المنظمات غير الحكومية الممولة من الحكومة األمريكية وعلى امتداد فصل الشتاء للعام ،

مليون شخص من المتضررين من النزاع في كٍل من المناطق التي تسيطر عليها  9.5ألكثر من  الموسميةوالمستلزمات واإلمدادات 
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ورغم أن هذه المساعدات قد تمَّ تقديمها خالل أشهر الشتاء . الحكومة السورية وتلك التي ال تسيطر عليها الحكومة في سوريا

بما حتى بعد انتهاء موسم الشتاء، لعديد من مواد اإلغاثة الشتوية، الناس مواصلة استخدام وإعادة تكييف ا بتمكان الباردة، فال يزال

 .واألغطية البالستيكية البطانيات والمالبس استخدام في ذلك

  المتحدة  وكاالت األمموالتي تضم  اإلنسانية المعنية بتنسيق األنشطة اللوجستيةوهي الجهة " مجموعة الجهد اللوجستي"قامت

مارس بنقل وإيصال شحنة من مساعدات /آذار 94الفاعلة األخرى، قامت في يوم  والجهات اإلنسانية والمنظمات غير الحكومية

اإلغاثة الجوية، وهي الشحنة األولى ضمن سلسلة من عمليات النقل الجوي في حاالت الطوارئ، والتي من المتوقع أن تنقل خالل 

من المواد الغذائية والصحية  طن متري 411يصل في مجموعه ألكثر من ما من مدينة دمشق إلى مدينة القامشلي، األسابيع المقبلة 

 .ت المتعلقة بشؤون السكن والمالجيوالمستلزما

  مليون  9.5إلى تضرر أو تدمير ما يقدر بنحو حتى اآلن مع دخول سوريا في العام الرابع من الصراع، أدت األعمال العدائية

واستجابةً لذلك عملت وكاالت . بحاجة ماسة إلى الدعم والمأوىهم لناس في العراء ومنزل، مما أسفر عن ترك الماليين من ا

، وذلك من خالل تركيب في المالجي الجماعيةداخلياً الظروف المعيشية للنازحين بهدف تحسين الحالي،  6194اإلغاثة خالل العام 

ات المراحيض واالستحمام الخاصة بالمالجي، وتركيب العامة، لتشمل بذلك وحد والنظافة الصحيةوحدات للمياه والصرف الصحي 

ولغاية يومنا هذا تمكنت المنظمات . ومالجي الحماية من فصل الشتاء، فضالً عن تنفيذ تدابير السالمة األخرى السقوف والنوافذ

من  51هيل ما يقرب من من اعادة إصالح وتأ وا معاً اإلنسانية وبضمنها شركاء الحكومة األمريكية في الجهود اإلنسانية، تمكن

شخص في كٍل من محافظة حلب،  680511من المالجي الخاصة، موفرةً بذلك الفائدة لحوالي  111المالجي الجماعية، وأكثر من 

 .، دمشق، درعا، حماة، الالذقية ومحافظة ريف دمشقالقنيطرة

 

 وشؤون المياه والصرف الصحي والنظافة العامة الشؤون الصحية

  وفي عدد األدوية األساسية في ونقص  وما نتج عن النزوح السكاني إلى تخريب المرافق الصحية العامةأدت حالة انعدام األمن

فمنُذ . العاملين المدربين والمؤهلين في مجال الرعاية الصحية الطارئة في جميع أنحاء سوريا، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية

في مستوى األمراض المعدية والتي يمكن منعها  ةوف المعيشية الفقيرة والمزدحمة إلى زيادة حاد، أدت الظر6199مارس عام /آذار

وباإلضافة  .السلمرض و حاالت اإلسهالالجهاز التنفسي الحادة و اتوشلل األطفال والتهاب بالتطعيم الوقائي، مثل مرض الحصبة

قل تقدير، حيث تـُقدر منظمة الصحة العالمية أن الغالبية شخص على أ 5660111لما تقدم، فقد أصابت أعمال العنف وجرحت 

 .النفسيةالدعم النفسي واالجتماعي وخدمات الرعاية الصحية العظمى من أفراد الشعب السوري بحاجة لخدمات 

 ومة األمريكية ء الحكفرت التداخالت الصحية المنقذة للحياة ضمن البرامج التي ينفذها شركاوفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فقد و

 وإيصال المساعدات الطبية الطارئةمن خالل توزيع  مليون شخص 4.5الي ، وفرت وبشكل مباشر الفائدة لحوولغاية هذا اليوم

وتجدر اإلشارة إلى أن ما يقرب من نسبة ثلثي عدد المستشفيات . وخدمات الرعاية الصحية األولية واألدوية والمستلزمات الطبية

مستشفى حكومي عام، تقوم بتقديم خدمات  19مستشفى من أصل  61ة السورية، أو ما يعادل التابعة لوزارة الصحالحكومية العامة 

صحية محدودة للمحتاجين، فضالً عن كون العديد من تلك المستشفيات تعمل دون وجود أطباء متخصصين في خدمات الطوارئ، 

 .لبيانات منظومة خريطة الموارد والخدمات الصحية المتاحة أو خدمات كافية لعالج حاالت سوء التغذية، وذلك وفقاً 

  حالة مؤكدة لمرض شلل  66تتواصل أنشطة التطعيم اإلقليمية ضد شلل األطفال استجابةً للحد من تفشي المرض بعد اكتشاف

ومنظمة الصحة العالمية  في سوريا، حيث تمكنت وكاالت اإلغاثة المدعومة من قبل منظمة اليونيسف( 1)األطفال البري نوع 

مليون طفل خالل  6.8تقديم اللقاحات لحوالي من تمكنت ، السورية وزارة الصحةالهالل األحمر العربي السوري وومنظمة 

محافظات شمال  السورية في سبع أما في المناطق التي ال تخضع لسيطرة الحكومة .األسابيع األخيرة وفي جميع أنحاء سوريا

بقيادة وحدة تنسيق المساعدات التابعة لالئتالف السوري، اختتمت جولة  ت قوة العمل المعنية بمكافحة شلل األطفالفقد اختتمسوريا، 

 .مارس للتطعيم ضد شلل األطفال، والتي استهدفت األطفال دون سن الخامسة/شهر آذار

  ه بتصابتها بمرض الحصبة في سوريا، مرضية يشتبحالة  511ما يقرب من أن هناك وكاالت اإلغاثة مارس أوردت /آذار 95في

 .غالبية الحاالت بين األطفال ممن هم دون سن الخامسة نتشرتحيث تتركز الحاالت بشكل خاص في محافظة دير الزور، و
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، للتخفيف من انتشار هذا المرض شديد العدوىالتي تعمل هناك على بذل الجهود الجهات اإلنسانية الفاعلة  تعكفواستجابةً لذلك 

 .الداعمة إلى الناس الذين تظهر عليهم أعراض الحصبة( أ ) ما قدمت مكمالت فيتامين ك

  تقوم وكاالت اإلغاثة بتقديم إمدادات ومستلزمات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة، وتعمل على تشجيع الممارسات الصحية

طع فيها التيار الكهربائي على نحٍو متكرر، قامت ففي محافظة حمص التي ينق. اإليجابية للمساعدة في منع انتشار المرض

لضمان استمرار عمليات الصرف  ئيبتوفير مولِّد كهرباالمجموعة المعنية بشؤون المياه والصرف الصحي والنظافة العامة 

" الوعر"شخص من النازحين داخلياً في حي  60811وباإلضافة لذلك، تلقى حوالي . شخص 6610111خدمةً ألكثر من  ،الصحي

في دوراٍت للتثقيف  الذي يصعب الوصول إليه إلى حٍد ما في مدينة حمص، تلقوا مجموعة من مستلزمات النظافة وشاركوا

وكاالت أما في مدينة الالذقية فتن . شخص آخرون في القرى المجاورة في أنشطة التوعية الصحية 90811الصحي، في حين شارك 

من  411إمكانية الوصول إلى مرافق الصرف الصحي ألكثر من  لتحسين وتسهيلعامة  تقوم بنصب وتركيب مراحيض اإلغاثة

 .المشردين والنازحين في الداخل

  الجهود الرامية إلى توسيع فرص الحصول على المياه الصالحة للشرب للسكان النازحين الفاعلة تواصل الجهات اإلنسانية

مدينة ثالث قرى جنوب دأت مؤخراً أنشطة نقل المياه بواسطة الشاحنات في وفي سياق ذلك ب. يامتضررين من النزاع في سورللو

لالستهالك أُسرة  90511حيث وفرت الشاحنات المياه الصالحة للشرب ألكثر من  أخرى في المناطق الشمالية، الحسكة وأربع قرى

اً من إمدادات ومستلزمات تطهير وتنقية المياه، طن 61وإضافةً لذلك، قامت وكاالت اإلغاثة بتوفير ما يقرب من  .خالل الشهر القادم

 9فضالً عن مضخة ماء واحدة قدمت إلى مدينة طرطوس بمحافظة طرطوس، مما سيسمح بتوفير المياه الصالحة للشرب ألكثر من 

اعد المولد في ريف محافظة حمص، فقد س" دنحا"أما في قرية . مليون شخص من النازحين داخلياً وأفراد المجتمع المستضيف لهم

 .شخص 910111 المياه الصالحة للشرب لحواليالكهربائي الوحيد الذي تمَّ ارساله إلى هناك في ضخ 

  تابعة لوكالة األونروا في سوريا، والتي الطبية من الوحدات ال و تسعةٍ  اً صحي اً مركز 94تواصل الحكومة األمريكية تقديم الدعم إلى

للحياة واألدوية، وتعمل على ضمان استمرار قدرة الالجئين الفلسطينيين في الحصول على  توفر بدورها الرعاية الطبية المنقذة

 .الخدمات الصحية

 

التغذيةوشؤون  األمن الغذائيوالزراعة   

  ًبسبب تدهور  مليون شخص يعانون حالة شديدة من انعدام األمن الغذائي في سوريا، 5.5لألمم المتحدة، هناك ما يقدر بنحو وفقا

وعلى هامش ذلك قام برنامج الغذاء العالمي لألمم المتحدة وبدعم من الحكومة األمريكية . األوضاع األمنية ونتيجة للتشريد والنزوح

 8450111بترسال حصصاً غذائية تكفي لتغطية شهرٍ واحٍد، ليتم توزيعها على ما يقرب من األخرى، المانحة والجهات الدولية 

وللشهر الرابع على  .فبراير/محافظة سورية خالل شهر شباط 95مليون شخص في جميع أنحاء  5.8يعادل حوالي  أسرة، أو ما

في حين وصلت إلى  مدينة الرقة، من الوصول إلىعالمي لألمم المتحدة الالغذاء التوالي لم تتمكن المساعدات الغذائية لبرنامج 

 ذلكوفي سياق  .بالمائة فقط من مجموع الشحنات المقرر ارسالها إلى هناك 1المجتمعات الضعيفة المتضررة في دير الزور نسبة 

مستفيد آخر،  6110111التي تغطي حوالي  تقوم وكاالت إغاثة أخرى مدعومة من الحكومة األمريكية بتوفير المساعدة الغذائية

في المناطق للمخابز ( الطحين)وتوفير الدقيق  توزيع الحصص الغذائية الشهرية على األُسر الضعيفة المتضررة خاللوذلك من 

  .التي يتعذر على برنامج الغذاء العالمي لألمم المتحدة الوصول إليها

  قام برنامج الغذاء  مرافق الطهي، فرصة للوصول إلىالسعياً إلى تلبية االحتياجات الملحة لألُسر النازحة حديثاً، والتي ليس لديها

من النازحين  510111على ما يقرب من جاهزة لألكل تمَّ تجميعها محلياً وتوزيعها العالمي لألمم المتحدة بتوزيع حصص أغذية 

 .وذلك وفقاً لألمم المتحدة الجدد في كٍل من محافظة حلب، القنيطرة، دمشق، حمص، ريف دمشق ومحافظة طرطوس،

  من  66011إلى حوالي  محلياً  المشتراةالمجموعة المعنية بشؤون الزراعة واألمن الغذائي البذور  قدمتالحالي،  6194خالل عام

الغذائية األساسية لتمكين هؤالء المزارعين من تلبية االحتياجات قبل موسم الزراعة الشتوية،  ،المزارعين المحليين المتضررين

واستجابةً للتدفق المتواصل للسكان للنازحين داخلياً في المنطقة، تقوم المجموعة المعنية بشؤون الزراعة . شهراً  96ألسرهم لمدة 

مزارع  50111يقرب من  ماالقمح والشعير على بما في ذلك توزيع بذور ، إدلبمحافظة المساعدات إلى بتوفير كميات متزايدة من 

 .محلي
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  ن الحصص م 10581، من تسليم حوالي مارس/آذار 65يناير و /كانون الثاني 98ابين الممتدة متمكنت وكالة األونروا خالل الفترة

كفي إلطعام مابين خمسة إلى ثمانية أشخاص لمدة تصل ت ةغذائي حصةاليرموك، وكل  منطقةالالجئين الفلسطينيين في الغذائية إلى 

ل يُشكل واحداً من بين األسباب الثالثة السائدة التي تؤدي إلى الموت في يزاال ووفقاً لمنظمة العفو الدولية، فتن الجوع . أيام 91إلى 

الناس الذين لقوا حتفهم في اليرموك منذ نسبة ثلثين من مجموع حوالي حي دمشق، ولقد ورد بأن الجوع كان هو السبب في وفاة 

 .6195يوليو /تموزشهر 

 

 النازحين والمهجرين 

 النزوح الداخلي

  قوات الحكومة السورية وجماعات المعارضة ال يزال يلقي بتأثيره على المجتمعات السكانية ويؤدي إلى تشريد إن القتال العنيف بين

فبحسب بيانات المفوضية السامية لألمم ، وكذلك النزوح إلى الدول المجاورة، ونزوح السكان في المناطق الجنوبية من سوريا

 460111نزوح ما يقدر بنحو االشتباكات التي اندلعت مؤخراً في بلدة يبرود في ريف دمشق إلى  دتأ ،المتحدة لشؤون الالجئين

إلى مدينة عرسال في لبنان، األمر الذي سجل واحدة من أكبر فروا عبر الحدود شخص ممن  960111بضمنهم حوالي ، شخص

وسائل اإلعالم الدولية فقد أسفر القتال في مدينة  عنقاً لتقرير ووف. 6195نوفمبر /الالجئين إلى لبنان منُذ تشرين الثانيدفعات تدفق 

 .عرسالشخص واحد وإصابة ثالثة آخرين قرب منطقة وفاة يبرود عن 

 األمر الذي يخلق غرب درعا،  ال تزال حالة االنعدام األمني مستمرةً في تهجير ونزوح السكان إلى مناطق يتعذر الوصول إليها في

وتُشير تقارير . داخلياً  إلى تقديم المساعدة اإلنسانية العاجلة لهؤالء النازحينتحديات ضخمة بوجه منظمات اإلغاثة التي تسعى 

من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية، والمناطق  إلى السكان في كلٍ وكاالت اإلغاثة بأنها تواجه صعوبات في الوصول 

 . تخضع لسيطرتها داخل المحافظةالتي ال

 

 اللجوء والنزوح الخارجي

 األردن

  مساعدة مدير الوكالة األمريكية للتنمية " نانسي ليندبورغ"التقت ، مواطن سوري 6880111 اإلى اللجوء فيه سعى التيفي األردن

مع ، التقت ليندبورغ مارس/آذارمنتصف  لألردنالدولية للشؤون الديمقراطية واألزمات والمساعدات اإلنسانية، خالل زيارتها 

حيث يواصل برنامج الغذاء مج الغذاء العالمي لألمم المتحدة، الغذائية التابع لبرنا القسائم نظامفي المشتركين الالجئين السوريين 

حّول الكامل في من قبل الالجئين السوريين في األردن، مع الت استخدام بطاقات السحب اآللي االلكترونيةلعمل على توسيع العالمي ا

 56في القابلة للسداد  القسائماستخدام للمستلمين ويمكن . أردنيةمحافظة  96في خمٍس محافظات من مجموع  هذا النظاماعتماد 

األرز المنتجات الطازجة ومنتجات األلبان والزيوت واللحوم والسلع الجافة، مثل استبدالها بخالل متجراً في المناطق الحضرية، من 

من الالجئين السوريين في المجتمعات  4510111ولقد وصل برنامج الغذاء العالمي بنظام القسائم إلى تغطية حوالي  .والدقيق

 54بالمائة من المستفيدين المستهدفين بهذا النظام، حيث تبلغ قيمة القسيمة الواحدة في المتوسط حوالي  18أي ما يعادل المضيفة، 

ويدعم الالجئون السوريين نظام القسائم اإللكترونية، معللين ذلك بأنهُ يوفر تكاليف النقل، حيث ال يتوجب  .في الشهر الواحد راً دوال

وبين  الفارق بينهم تآللي قلصكما أشاروا إلى أن قسائم السحب اعليهم التنقل والذهاب إلى مراكز توزيع القسائم الورقية العادية، 

 .، وهذا بالتالي يحافظ على كرامة الالجئيني التسوقالذين ال يستخدمون قسائم ف المتسوقين

 ومية على تحسين الظروف المعيشية لما المنظمات غير الحكيعمل شركاء الحكومة األمريكية بما في ذلك وكاالت األمم المتحدة و

 مالجي غير حيث يعيش العديد من الالجئين فيالجي سوري، ممن يعيشون خارج المخيمات في األردن،  6110111يقرب من 

وباإلضافة لذلك فقد . لرعاية الصحية العامة وخدمات التعليمسوى بفرص محدودة فيما يتعلق بالحصول على ا مالئمة، وال تحظى

مما يجعلهم في بعض األحيان عرضة لخطر  من الالجئين آليات المواجهة السلبية لتلبية االحتياجات األساسية،اتخذ العديد 

والمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون ( UNFPA)يعمل كٌل من صندوق األمم المتحدة للسكان  لذلكواستجابةً . اإلستغالل

حمالت سالمة لالجئين الالجئين ومنظمة اليونيسف وشركاء الحكومة األمريكية من المنظمات غير الحكومية، يعملون على تنفيذ 

 .الجنس أساسالعنف القائم على االستجابة ضد حاالت منع أو لحماية الطفل وجهود لتعزيز  المستضيفة لهم،والمجتمعات 
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  نفذت المفوضية السامية لالجئين وبالتعاون مع منظمة اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية الجولة الثالثة للتطعيم ضد شلل األطفال

، بما في ذلك دون سن الخامسة مليون طفل 9.9مارس، لتصل بذلك إلى ما يقرب من /على مستوى البالد كافة في مطلع شهر آذار

وباإلضافة لذلك، تعمل المنظمة الدولية للهجرة وبالتعاون مع منظمة اليونيسف . واألردنيين المستضيفين لالجئين الالجئين السوريين

( أ ) ت فيتامين ، وتقوم أيضاً بتوفير مكمالالحصبة وشلل األطفالمرض ضد  تحصين الالجئين السوريين الذين وصلوا حديثاً على 

 .لألشخاص األكثر ضعفاً 

 لبنان

 مارس في العاصمة اللبنانية بيروت، مما أدى إلى وفاة /آذار 65 يوم اندلعت اشتباكات بين مؤيدين ومناوئين للحكومة السورية في

وعلى الرغم من استقرار  .آخرين، ودفع بالحكومة اللبنانية إلى نشر قواتها في المنطقة لتهدئة التوترات 96أحد األشخاص وإصابة 

 .الجي سوري في الوقت الراهن 6510111 وجد أكثر منيفي بيروت، حيث  الوضع متوتراً الحالة األمنية، ال يزال 

  ممن هم في سن األعداد المتزايدة من األطفال الالجئين إلى القدرة والموارد الكافية الستيعاب تفتقر المدارس العامة في لبنان

التعليم العالي اللبنانية على ووزارة التربية  اتفاق الرغم منوعلى . السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين للمفوضية ، وفقاً الدراسة

الذين تتراوح أعمارهم مابين  األطفال الالجئين السوريينفتن أكثر من نصف من األطفال السوريين،  110111ما يقرب من تسجيل 

ويُشار إلى أن وزارة التربية والتعليم العالي  .ونوا قادرين على نيل أي فرصة للدراسة والتعليمسنة، على األرجح لن يك 98إلى  6

تنفيذ العمل بهذا تقرر حيث ، 88مدرسة من مجموع  81في  للطلبة "نوبة دوام ثانية"قد فتحت اللبنانية وبدعم من مفوضية الالجئين 

بالنسبة للطالب من قعاً نهاج دراسي موثوق وأخف وم نوبة الدوام الثانية وستعتمد، 6195/6194خالل السنة الدراسية  النظام

وتواصل مفوضية الالجئين . في المدارس العامة نوبة الدوام األولىفي والتسجيل الذين لم يتمكنوا من االنخراط الالجئين السوريين 

 .لمعلمينمن ا 80611طفل و  9610111توزيع اللوازم المدرسية األساسية والتي من شأنها توفير الدعم لحوالي 

  المدارس إلى طفل فلسطيني الجي من سوريا يحظرون اليوم  80411بدعم من حكومة الواليات المتحدة األمريكية، أصبح أكثر من

بالمائة من األطفال يحضرون الدروس المخصصة  86حيث أن التابعة لوكالة األونروا لتشغيل وإغاثة الالجئين الفلسطينيين، 

الفلسطينيين في  بالمائة من الطالب في دروس وكالة األونروا المخصصة لالجئين 96سوريا، بينما تم دمج لالجئين الفلسطينيين من 

الدعم النفسي واالجتماعي واألنشطة الترفيهية وباإلضافة لذلك تقوم وكالة األونروا على مدار العام الدراسي بتوفير خدمات . لبنان

 .للطالب من الالجئين الفلسطينيين من سوريا

  عملت منظمة 6195على مستوى البالد كافة في أواخر عام األطفال في اعقاب االنتهاء من تنفيذ حملتين للتطعيم ضد شلل ،

أبريل، /مارس و نيسان/حمالت تطعيم أخرى، تمَّ التخطيط إلطالقها خالل شهري آذارإلطالق اليونيسف مع السلطات المحلية 

 أيضاً أبريل، ستقوم وكاالت اإلغاثة /جولة شهر نيسان ومن اجل اختتام. ن العمرطفل دون سن الخامسة م 5110111وتستهدف 

 .سنة 98طفل دون سن الـ  8410111لما يقدر بنحو ضد الحصبة بتوفير اللقاحات 

 تركيا

  من المساعدات الالزمة إلى  ذلك الرعاية الطبية وغيرتعمل السلطات التركية وبالتعاون مع المنظمات اإلنسانية على توفير

للسوريين المتأثرين بالصراع منذ اندالع األزمة في فقد قدمت الحكومة التركية ومنظمات اإلغاثة . السوريين الذين نزحوا إلى تركيا

 .إلى المستشفيات الحكومية ما في ذلك عمليات الطوارئ واإلحاالت الطبيةخالت الطبية باالتدمن مليون  6.4حوالي سوريا، 

وتواصل منظمة اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة التركية الجهود المشتركة في العمل على تخفيف خطر شلل 

واألماكن التي حصلت الحضرية،  األحياءالريفية والمناطق التي يقيم فيها الالجئون في  المواقعاألطفال، من خالل التركيز على 

كما تعمل منظمة اليونيسف أيضاً . ديسمبر/بالمائة خالل جولة التطعيم التي تمت في كانون األول 11على نسبة تغطية أقل من 

المستضيفة، بما ذلك لالجئين الذين يعيشون في المجتمعات بهدف الحصول على بيانات حول خدمات التحصين والوقاية المتاحة 

 .للسكان المعرضين لخطر اإلصابةذ التغطية الكاملة أوضاع تدابير التطعيم والحواجز التي تقف بوجهها، لضمان تنفي

  على معالجة انخفاض معدالت  وكالة إدارة الطوارئ والكوارث التركيةبدعٍم من الحكومة األمريكية تعمل منظمة اليونيسف مع

س المصنعة الجاهزة، من هياكل المدار 94، وذلك من خالل توفير االلتحاق بالمدارس بين األطفال الالجئين في المناطق الحضرية
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وتقدم منظمة اليونيسف . طفل خالل نظام الدوام بنوبات متعاقبة 90911صفاً دراسية واستيعاب حوالي  96والتي من شأنها توفير 

 .التي تقع خارج نطاق المخيماتأيضاً الخيام الجاهزة واألثاث المدرسي للمدارس 

 العراق

  94مارس، اكتشاف أول حالة لشلل األطفال في العراق، للمرة األولى منُذ /آذار  64أكد مسؤولون في منظمة الصحة العالمية في 

األمراض والتخطيط لتنفيذ مراقبة تقصي وآليات واستجابةً لذلك عمدت السلطات الصحية المحلية في العراق إلى توسيع . عاماً 

 .أبريل/ضد شلل األطفال في أوائل نيسانإضافية  وقائية تحصينحمالت 

 بمجموعات األغذية مخيمات الالجئين في إقليم كردستان العراق فبراير الماضي جميع /نظمة اليونيسف خالل شهر شباطجهزت م

بشؤون الرضاعة  إلى األمهات لتوعيتهنَّ المواد كما قدمت ، لالستخدام لعالج حاالت سوء التغذية الحادالمدعمة العالجية الجاهزة 

ووفقاً لألمم، ستساعد هذه الخدمات على منع واكتشاف حاالت سوء التغذية بين الرضع واألطفال من . ومتابعة نمو الطفل الطبيعية

لألمهات لمناقشة القضايا الحساسة ثقافياً واجتماعياً أماكن آمنة الخدمات هذه الالجئين األكثر عرضة للضعف والخطر، كما ستوفر 

ويُشار إلى أن جهود منظمة اليونيسف الرامية إلى توعية . ن المؤهلين والمدربين لهذا الغرضوتلقي االستشارة الطبية من الموظفي

وتثقيف مقدمي الرعاية الخاصة بالتحصين والوقاية والتوعية بأهمية الرضاعة الطبيعية وسوء التغذية وأساليب وممارسات رعاية 

 .لجاريا 6194شخص في عام  550111األطفال، قد وصلت إلى ما يقرب من 

  بهدف تقديم المزيد من الدعم الصحي لألطفال حديثي الوالدة ولرعاية النساء ما بعد الوالدة تقوم منظمة اليونيسف من خالل مبادرة

فيها من خيمة إلى أخرى في كل مخيم لالجئين  ينتقل   ،يقـُمن  بزيارات متتابعة بتوفير ممرضات مدربات،الرعاية المنزلية 

فرد، مابين نساء حوامل وأطفال حديثي  561فبراير ما يقرب من /وقد زارت الممرضات المدربات خالل شهر شباط. السوريين

 .الوالدة

  طفل، لتمييز حاالت سوء التغذية بين األطفال دون سن  980111الحالي بفحص أكثر من  6194قامت وكاالت اإلغاثة خالل العام

طفالً آخر يعانون من  94طفل في عيادات الرعاية الصحية األولية، في حين تمَّ إحالة  85الخامسة في العراق، وقد تمت معالجة 

طفل  960811ومن ناحية أخرى، وفرت برامج التغذية التكميلية دعماً إضافياً ألكثر من  .سوء التغذية إلى المستشفى لتلقي العالج

 .من النساء الحوامل والمرضعات 40411، و حوالي دون سن الخامسة

 مصر

  جمعت فيها الجالية السورية بالمجتمع لالحتفال باليوم العالمي للمرأة، مارس ندوة /الالجئين في آذارمفوضية شؤون نظمت

وقد عرضت الندوة إيجاد قناة  .لتمكين وتقوية الالجئينوالفرص المتاحة الالجئة مناقشة التحديات التي تواجه المرأة المصري ل

 .التعايشفرص لمناقشة التحديات وتعزيز  وصل مشتركة بين النساء من المجتمعين المصري والسوري

 التأثير العاجل، نفذت أنشطة الدعم النفسي واالجتماعي وورشات عمل من خالل مبادرة مشروع نفذت مفوضية شؤون الالجئين و

 .طالب سوري 661من الطالب، وبضمنهم  60611نشطة األخرى لحوالي حول بناء الفريق وغير ذلك من األ

  مارس، مقدماً بذلك المساعدة /آذار 1في  توزيع القسائم الغذائيةفبراير ل/شهر شباطدورة أكمل برنامج الغذاء العالمي لألمم المتحدة

اإلسكندرية ودمياط والقاهرة  ء مدينةفي مختلف أنحا يُقيمونالجي فلسطيني من سوريا،  50611و  الجي سوري، 890611إلى 

 .الكبرى
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1024للسنة المالية  والدول المجاورة لهاإلى سوريا  حكومة الواليات المتحدة األمريكيةة من المساعدات اإلنسانية المقدم
1

 

 المبلغ الموقع النشاط الشريك التنفيذي

2
(USAID/OFDA) لوكالة األمريكية للتنمية الدولية ا/مكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارث  

(NGO)   الشركاء من المنظمات غير الحكومية
الصحة وتنسيق الشؤون اإلنسانية وإدارة 

المعلومات، اللوجستيات وإمدادات اإلغاثة، الحماية 
.والصرف الصحي وشؤون النظافة العامة  

  68,611,111 دوالر سوريا

المتحدة إدارة شؤون السالمة واألمن في األمم  
(UNDSS) 

إدارة المعلوماتتنسيق الشؤون اإلنسانية و   500,000 دوالر سوريا 

(الفاو) منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة دوالر   سوريا األمن الغذائي والزراعة  1,000,000  

(UNFPA) والحماية الصحة صندوق األمم المتحدة للسكان   2,611,111 دوالر سوريا 

(اليونيسف)منظمة األمم المتحدة للطفولة   
 العامةالنظافة ، التغذية، الحماية، شؤون الصحة

.والمياه والصرف الصحي  
  22,000,000 دوالر سوريا

 برنامج الغذاء العالمي لألمم
 (WFP) المتحدة 

  6,611,000 دوالر سوريا الخدمات اللوجستية وإمدادات اإلغاثة

(WHO) 95,000,000 دوالر سوريا الصحة منظمة الصحة العالمية  

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/الخارجية للكوارثإجمالي مساعدات مكتب المساعدات األمريكية   

(USAID/OFDA) 
 99,000,000 دوالر  

(USAID/FFP) الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/مكتب الغذاء من أجل السالم  

 برنامج الغذاء العالمي لألمم
 (WFP) المتحدة 

(EMOP) 61,546,111 دوالر سوريا عمليات الطوارئ في سوريا  

 إحاطة موجزة
  تعهد الرئيس بشار األسد 6199 عام مارس/آذارشهر في اعقاب التظاهرات السلمية التي خرجت ضد الحكومة السورية في ،

وعندها بدأت القوات النظامية السورية الموالية للرئيس  ومع ذلك فشلت اإلصالحات ولم تتحقق،. بتجراء اصالحات تشريعية

 .بشار األسد باستخدام العنف لردع التظاهرات، األمر الذي حمل الجماعات المسلحة على الرد لالنتقام

  الخطة دعت، و6196 عام مارس/آذار 65تبنى مجلس األمن لألمم المتحدة خطة سلمية وافقت عليها الحكومة السورية في 

قف اطالق النار والسماح بوصول المساعدات اإلنسانية دون قيود وانسحاب أفراد القوات المسلحة من المناطق المأهولة إلى و

موضع التنفيذ بالكامل، بل استمرت االشتباكات بين القوات النظامية للحكومة السورية وبين قوات  توضع الخطةولم . بالسكان

 .حكومية على المتظاهرين والمناطق المأهولة بالسكانالمعارضة، كما تواصلت هجمات القوات ال

  صوتت األمم المتحدة على عدم تجديد تفويض بعثة إشراف األمم المتحدة في سوريا 6196 عام أغسطس/آب 95في يوم 

ولقد غادر جميع . في أنحاء البالدالعنف يونيو بسبب تصاعد مستويات /حزيران 95التي كانت قد علقت عملياتها في و

 .6196 عام أغسطس/العسكريين التابعين لألمم المتحدة سوريا في أواخر آب مراقبينال

 بمدينة الدوحة في قطر، شكلت فصائل المعارضة السورية مظلة  6196 عام نوفمبر/في اجتماعٍ عقد خالل تشرين الثاني

وقد ". االئتالف السوري"باسم  وُعرفت أيضاً " االئتالف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية"تنظيمية ُسميت بـ 

كانون  99بهذا التحالف باعتباره الممثل الشرعي للشعب السوري في ( USG)اعترفت حكومة الواليات المتحدة 

بهدف تنسيق ( ACU)وبعد تشكيله بوقتٍ قصير أنشأ  االئتالف السوري وحدة تنسيق المساعدات . 6196 عام ديسمبر/األول

ويلتقي ممثلون من الحكومة األمريكية وجهات مانحة أخرى باإلضافة إلى . المقدمة إلى سوريا المساعدات اإلنسانيةجهود 

وحدة تنسيق المساعدات لتبادل المعلومات بشأن االحتياجات التي تم منتظم مع  أساسعلى ( NGO)المنظمات غير الحكومية 

 .تي تواجه توفير المساعداتتحديدها والمساعدات الحالية والتي ُخطط لها، إلى جانب التحديات ال

  بالمائة يعيشون في دمشق والمناطق المحيطة  81الجي فلسطيني بضمنهم أكثر من  6410111تستضيف سوريا ما يقرب من

حولها بشكل ملحوظ على الالجئين الفلسطينيين في سوريا،  وماولقد أثر القتال العنيف في مخيمات وأحياء الفلسطينيين  .بها

الالجئين الفلسطينيين المقدر عددهم بـ بأن " األونروا"ة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين حيث تُقدر وكال

النازحين والمشردين من  6810111جراء النزاع، وإن هناك من بشكل مباشر الجي قد تأثروا جميعهم تقريباً  6410111

ما تستضيف سوريا أيضاً ما ك .الجي فلسطيني فروا من سوريا إلى البلدان المجاورة 810111إضافة لحوالي  ،داخل البالد

 .الجي عراقي متواجدين بشكل أساسي في منطقة دمشق الكبرى 510485 نحويقدر ب
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 برنامج الغذاء العالمي لألمم
 (WFP) المتحدة 

(EMOP) دوالر  مصر عمليات الطوارئ اإلقليمية 3,500,000 

 برنامج الغذاء العالمي لألمم
 (WFP) المتحدة 

(EMOP) دوالر  العراق عمليات الطوارئ اإلقليمية 2,500,000 

 برنامج الغذاء العالمي لألمم
 (WFP) المتحدة 

(EMOP)  الطوارئ اإلقليميةعمليات دوالر  األردن  21,500,000 

 برنامج الغذاء العالمي لألمم
 (WFP) المتحدة 

(EMOP) دوالر  لبنان عمليات الطوارئ اإلقليمية 20,500,000 

 برنامج الغذاء العالمي لألمم
 (WFP) المتحدة 

(EMOP) دوالر  تركيا عمليات الطوارئ اإلقليمية 7,000,000 

(USAID/FFP)  الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/  مكتب الغذاء من أجل السالمإجمالي مساعدات دوالر   105,345,900  

3 (STATE/PRM) السكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية مكتب  

(ICRC)   اللجنة الدولية للصليب األحمر
المياه والصرف  ،الصحة، مواد اإلغاثة، المالجي

وبناء القدرات االستيعابيةالعامة  الصحي والنظافة  

 سوريا، األردن،

 لبنان
دوالر   10,800,000  

(IOM) مواد اإلغاثة والنقل عبر الحدود المنظمة الدولية للهجرة 
 األردن، العراق

  لبنان، مصر
دوالر  3,600,000  

(UNFPA) حمايةالوبناء القدرات و العقلية الصحة صندوق األمم المتحدة للسكان  
، تركيا بنان،ل

العراق،  األردن،  
دوالر   1,700,000  

 المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين
(UNHCR) 

المياه  ،والتوطين المالجي، ، إدارة المخيماتالحماية
، التعليم وإمدادات العامة والصرف الصحي والنظافة

 اإلغاثة

األردن،سوريا،   
تركيا، لبنان،  

، العراق، مصر
 ً  اقليميا

  
  104,811,000دوالر

(اليونيسف)منظمة األمم المتحدة للطفولة   
العامة  المياه والصرف الصحي والنظافةالتعليم، 

 وحماية األطفال

 لبنان، األردن،
 تركيا،

 العراق، مصر
دوالر  43,700,000  

الفلسطينيين وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين 
"األونروا"  

، المالجي، مواد اإلغاثةالتعليم، الغذاء والصحة و
العامة المياه والصرف الصحي والنظافة  

األردن، سوريا، 
 لبنان

دوالر  28,100,000  

(WHO) 400,000 دوالر تركيا الصحة منظمة الصحة العالمية  

(TBD) 10,000,000 دوالر لبنان الصحة شؤون لم يتم تحديدها بعد  

(STATE/PRM) دوالر  إجمالي مساعدات مكتب السكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية 203,000,000  

 (STATE)ووزارة الخارجية األمريكية  (USAID)إجمالي المساعدات اإلنسانية من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية  

 1024إلى سوريا والدول المجاورة لها للسنة المالية  
$ 407,345,9006 

     

1021سوريا والدول المجاورة لها خالل السنة المالية  إلى حكومة الواليات المتحدة األمريكيةمن المقدمة المساعدات اإلنسانية 
1

 
 

 (USAID/OFDA) الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/مكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارث إجمالي مساعدات دوالر   252,290,317  

 (USAID/FFP )الوكالة األمريكية للتنمية الدولية /مكتب الغذاء من أجل السالمإجمالي مساعدات  دوالر   378,353,221  

(STATE/PRM  والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكيةإجمالي مساعدات مكتب السكان والالجئين (  
 

 582,724,280 دوالر

 ووزارة الخارجية األمريكية  (USAID)إجمالي المساعدات اإلنسانية من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

(STATE)  1021إلى سوريا والدول المجاورة لها للسنة المالية 
$ 1,221,367,8186 

 

1021سوريا والدول المجاورة لها خالل السنة المالية  إلى حكومة الواليات المتحدة األمريكيةمن المقدمة المساعدات اإلنسانية 
1

 

 (USAID/OFDA) الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/مكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارث إجمالي مساعدات دوالر   19,695,864  

 (USAID/FFP )الوكالة األمريكية للتنمية الدولية /مكتب الغذاء من أجل السالمإجمالي مساعدات  دوالر   47,000,000  

(STATE/PRM إجمالي مساعدات مكتب السكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية ( دوالر   52,359,941  
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 (STATE)ووزارة الخارجية األمريكية  (USAID)إجمالي المساعدات اإلنسانية من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

1021إلى سوريا والدول المجاورة لها للسنة المالية    
$ 119,055,805  

    
 (STATE)ووزارة الخارجية األمريكية  (USAID)إجمالي المساعدات اإلنسانية من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

1024و  1021 و  1021إلى سوريا والدول المجاورة لها للسنة المالية   
$ 1,917,967,311 

 
 

  

1
 .6195مليون دوالر، تمَّ اعتمادها بالسنة المالية  96.8تمَّ االلتزام بالتمويل بمبلغ  6196في السنة المالية ف. سنة التمويل تُشير إلى تاريخ التعهد أو االلتزام وليس اعتماد األموال وتخصيصها 
2
مارس /آذار 27فعلياً ولغاية يوم  األموال المتوقعة أو التي تمَّ االلتزام بها( USAID/OFDA) الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/مكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارثيُمثل تمويل  

6194. 
5
من قبل مكتب السكان والالجئين والهجرة التابعة لوزارة الخارجية  6194وسيتم االلتزام بها في السنة المالية  6195علن عنها في السنة المالية اُ مليون دوالر  91يتضمن إجمالي التعهد مبلغ  

 (.State/PRM)األمريكية 

 

 

 

 

 

 عن التبرعمعلومات عامة 
 

 إن الطريقة األكثر فاعلية التي يمكن أن يعتمدها الناس في المساعدة بجهود اإلغاثة هي من خالل مساهمتهم بتقديم التبرعات النقدية إلى 

لالستجابة وهناك قائمة من المنظمات اإلنسانية التي تستقبل التبرعات النقدية . المنظمات اإلنسانية التي تقوم بتنفيذ عمليات اإلغاثة

 www.interaction.org: االلكتروني التالي الموقعويمكن اإلطالع عليها في . عية في جميع أنحاء العالميللكوارث الطب

  وهذا ما )بالضبط وحسب الحاجة  ألنها تسمح للمهنيين المعنيين بشراء المواد المطلوبةوتُشجع حكومة الواليات المتحدة التبرعات النقدية

مثل طرق المواصالت وأوقات العاملين )تخفيف العبء على الموارد الشحيحة فضالً عن  ،(يحدث غالباً في المناطق المتضررة

 حيث يمكن نقل األموال بسرعة ودون الحاجة إلى تكاليف نقل، وكذلك دعم اقتصاد المنطقة المنكوبة وضمان تقديم( ومساحات التخزين

 .غذائياً وثقافياً و بيئياً المساعدة المالئمة 

 يمكن االطالع على مزيد من المعلومات أدناه: 

 

  1.202.821.1999+ أو االتصال على   www.cidi.org : مركز معلومات الكوارث الدولية -

   www.reliefweb.int :االلكتروني التالي الموقعيمكن االطالع على معلومات أنشطة اإلغاثة للمجتمع اإلنساني في  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

على الموقع ( USAID/OFDA)الوكالة األمريكية للتنمية الدولية  / المساعدات األمريكية الخارجية للكوارثمكتب نشرات  وتظهر 

 :الرسمي للوكالة األمريكية للتنمية الدولية، أدناه
http://www.usaid.gov/what-we-do/working-crises-and-conflict/responding-times-crisis/where-we-work 

                                                
 

http://www.interaction.org/
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http://www.usaid.gov/what-we-do/working-crises-and-conflict/responding-times-crisis/where-we-work

