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 أبرز التطورات

  يوليو عن تخصيص /تموز 13أعلن مكتب الغذاء من أجل السالم التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية في

( WFP)لدعم جهود برنامج األغذية العالمي في األمم المتحدة  مليون دوالر 56بقيمة  تمويل إضافي جديد

مليون  4 المساعدات الغذائية الطارئة لحواليشهر  سوريا، حيث يوفر البرنامج في كل استجابةً ألزمة

من بين إجمالي التمويل البالغ . الدول المجاورةمليون الجئ سوري في  3.5 وحواليشخص داخل سوريا، 

مليون دوالر للعمليات اإلقليمية التي  44مليون دوالر، خصص مكتب الغذاء من أجل السالم مبلغ  56

وخاصةً في كٍل من األردن ولبنان، كما خصص مكتب الغذاء من لالجئين ينفذها برنامج األغذية العالمي 

. األغذية العالمي داخل سوريا برنامجلعمليات وجهود  والرمليون د 31بلغ المتبقى وقدره أجل السالم الم

سيساعد هذا المبلغ الجديد في تجنب التخفيضات المحتملة لحجم المساعدة المقدمة من برنامج األغذية 

العالمي بسبب النقص الحاصل في التمويل المستمر، فلوال هذا المبلغ لكانت التخفيضات قد انطلقت في 

 .بداية الشهر الحالي

  بحسب تقديرات5136شخص خالل العام الحالي  331311أدى الصراع المستمر في سوريا إلى مقتل ، 

وتـُـعُد الهجمات التي تشنها . الشبكة السورية لحقوق اإلنسان يونيو من قبل/حزيران 11المعدة لغاية يوم 

ية الوفيات المذكورة أعاله ن غالبقوات الجمهورية العربية السورية والقوات الموالية لها هي المسؤولة ع

باإلضافة إلى ذلك، أسفرت الهجمات التي تشنها الجماعات . من المدنيين 41111والتي تشمل حوالي 

حالة وفاة وقعت  546هناك ما يقدر بنحو هم ، ومن بينمن المدنيين 31111 مقتل أكثر منعن المسلحة 

 وتشير تقارير المرصد (.داعش)لعراق والشام نتيجةً للهجمات التي شنها تنظيم الدولة اإلسالمية في ا

  من الوفيات المسجلة في  5111111السوري لحقوق اإلنسان أن حوالي نصف إجمالي عدد القتلى البالغ 

                                                 

 
 (USAID/OFDA)مكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارث / لدولية الوكالة األمريكية للتنمية ا 1
 (USAID/FFP)مكتب الغذاء من أجل السالم  / الوكالة األمريكية للتنمية الدولية  2
 (State/PRM)مكتب السكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية  3

 التمويل اإلنساني
 لالستجابة اإلنسانية في سوريا

 5136 ولغاية 5135للسنة المالية 

   USAID/OFDA1 684,090,176$   دوالر 

دوالر  $1,235,656,303    USAID/FFP2 

 State/PRM3 1,393,322,086$ دوالر

$4,111,566,565 
إجمالي مساعدات حكومة الواليات المتحدة األمريكية 

(USG ) ًلإلغاثة اإلنسانية في سوريااستجابة 

المعقدة الطوارئ حالة ــ ياسور  
1025 أغسطس/آب 4                                                                       1025 ةالمالي   للسنة  ،7 رقم الوقائع نشرة  

 على موجزة نظرة

 األرقام

 12.2مليون
 في اإلنسانية للمساعدة بحاجة شخص

 سوريا

 5062يونيو /حزيران – المتحدة األمم

  7.6 مليون
 سوريا في داخليَّا النازحين عدد شخص

 5062يونيو /حزيران – المتحدة األمم

  5 مليون
عدد األشخاص الذين تلقوا المساعدة في 

 سوريا من الحكومة األمريكية

 5062يوليو /تموز – األمريكيةالحكومة 

  4 مليون
عدد الالجئين السوريين في الدول 

 المجاورة

 لشؤون المتحدة األمم مفوضية مكتب
 5062يوليو /تموز –الالجئين

  1.8 مليون
 تركيا في سوري الجئ

 لشؤون المتحدة األمم مفوضية مكتب
 5062يوليو /تموز – الالجئين

  1.2 مليون
 لبنان في سوري الجئ

 لشؤون المتحدة األمم مفوضية مكتب
 5062يوليو /تموز  – الالجئين

629,100 
 األردن في سوري الجئ

 لشؤون المتحدة األمم مفوضية مكتب
 5062يوليو /تموز – الالجئين

251,500 
 العراق في سوري الجئ

 لشؤون المتحدة األمم مفوضية مكتب
 5062يوليو /تموز – الالجئين

136,700 
 مصر في سوري الجئ

 لشؤون المتحدة األمم مفوضية مكتب
 5062يونيو /حزيران – الالجئين

 

 

 أهم األحداث

 كتببب الغببذاء مببن أجببل السببالم التببابع للوكالببة م

األمريكيبببة للتنميبببة الدوليبببة يعلبببن عبببن تمويبببل 

مليبببون دوالر علبببى شبببكل  56إضبببافي بقيمبببة 

مسببباعدات غذائيبببة  ارئبببة، اسبببتجابةً ألزمبببة 

 .سوريا

 ع فببي سببوريا يببودي بحيبباة أكثببر مببن االصببر

 11111شبخص، بضبمنهم أكثبر مببن  331111

، بحسببب اإلحصببائيات 5136مببدني فببي عببام 

 .يونيو/حزيران 11لغاية يوم 

  تجاوز عدد الالجئين السوريين األربعة مليون

يوليببو، ممببا يرفببع أزمببة /تمببوز 5شببخص فببي 

 .الالجئين العالمية الكبرى ألعلى مستوياتها
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قوات الحكومة السورية قد  وكانت .، نصف هؤالء على أقل تقدير هم من المدنيين5133عام سقطوا منُذ بداية الصراع  الذين سوريا

باستخدام قنابل البراميل المحشوة  هجمة تمت 11511ضربةً جويةً، بضمنها أكثر من  51411يوليو حوالي /نفذت في شهر تموز

 .آخرين على أقل تقدير، وفقاً للمرصد السوري لحقوق اإلنسان 11111من المدنيين وإصابة فرد  111، مما أسفر عن مقتل بالمتفجرات

 يوليو، مما يؤكد /تجاوز عدد الالجئين الفارين من الصراع في سوريا إلى دول الجوار عتبة األربعة مليون الجئ في التاسع من تموز

تحدث في إ ار تفويض مكتب المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين  ،على أن هذه األزمة هي أكبر أزمة الجئين في العالم

(UNHCR ) ُ3.44لقد ساهمت نسبة الزيادة في عدد الالجئين المسجلين في تركيا والتي قفزت من  .ربع قرنحوالي رب من ما يق منذ 

يوليو، ساهمت رفع إجمالي عدد الالجئين اإلقليمي إلى /مليون الجئ في مطلع تموز 3.1يونيو إلى /مليون الجئ في منتصف حزيران

 .الالجئين السوريين في المنطقةبالمائة من عدد  46حوالي  تركياوتستضيف . نسمةأكثر من أربعة مليون 

 

 والنزوح السكاني جهود إيصال المساعدات اإلنسانية

  ذكرت تسجيل زيادة 5136يونيو عام /ولغاية حزيران 5134يوليو عام /خالل الفترة الممتدة من تموزذكرت تقارير األمم المتحدة ،

التي يتم تمريرها عبر الحدود من األمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة  مساعداتقوافل من عدد المستفيدين بنسبة سبعة أضعاف في 

في  5353 قرارال، و5134يوليو عام /في تموز 5356بعد التصديق على قرار مجلس األمن الدولي المرقم  وذلك ،وتركيااألردن 

ل قرارات مجلس األمن الدولي األمم المتحدة بتمرير وتسليم المساعدات وتخو   .، وعلى نحٍو متتال  5134ديسمبر عام /كانون األول

، دون الحصول على إذن أو موافقة الحكومة في سوريااإلنسانية عبر الحدود وخطو  النزاع إلى السكان المتضررين من الصراع 

 .السورية

 يوليو، حيث شمل القصف استخدام قنابل البراميل /واصلت قوات الحكومة السورية تنفيذ الضربات والغارات الجوية  وال شهر تموز

يوليو بين جماعات المعارضة وقوات الحكومة /تموز 51، كما اشتدت حدة االشتباكات في في جميع أنحاء محافظة درعا المتفجرة

ذكره فقد شهد لرغم مما تقدم وبا. بعد فترة هدوء لم تستمُر  ويالً، وفقاً للمنظمات اإلنسانيةوذلك درعا ومن حولها،  ةالسورية في مدين

من مدينة درعا، بعد أن كان الناس قد فروا هرباً من المدينة مع حركة السكان النازحين داخلياً يوليو استقراراً نسبياً في /تموز 55يوم 

األمم المتحدة للطفولة من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية تقوم منظمة  بدعمٍ . اشتعال شرارة المعركة، وفقاً للوكاالت اإلنسانية

لتتمكن من توفير المياه لما يصل اآلبار شخص، وتعمل على إعادة تأهيل  451611 توفير المياه الصالحة للشرب لنحوب( اليونيسف)

 ةالحصول على المياه الصالحة للشرب محدودإمكانيات زال تال ووفقاً لتقارير األمم المتحدة، . شخص في المحافظة 1111111إلى 

  .هناك شخص في المحافظة، نتيجةً لألضرار التي تعاني منها البنى التحتية 3411111نسبة لحوالي بال

  المحاصرتين الواقعتين في محيط محافظة إدلب، أدت إلى تهجير  "الفوعا وكفريا"أدت موجة النزاع األخيرة التي اندلعت في قريتي

أن االشتباكات ى وكانت تقارير سابقة قد أشارت إل. وفقاً لتقارير صادرة عن األمم المتحدة شخص، 111111ونزوح ما يصل إلى 

موجة  ضمُ وت. يوليو/تموز 51حلول يوم مع خالل األسبوع الذي بدأ شخص  51611الحاصلة قد أسفرت عن تشريد ما يقرب من 

" معرة تمصرين"من النازحين داخلياً من مدينة  611111و  الفرعية" بنش"من النازحين داخلياً من منطقة  111111 النزوح الحالية

ولقد فـرَّ غالبية النازحون . متعددة نزوح موجاتالفرعية أيضاً، حيث أن الكثيرين من بين هؤالء النازحين قد تعرضوا أو شهدوا 

لألمم  في مساكن مستأجرة، وفقاً أو  المستضيفيعيشون مع أفراد المجتمع وهم محافظة إدلب،  ضمنإلى المنا ق المحيطة داخلياً 

وكانت منظمة الهالل األحمر العربي السوري قد سارعت فور وقوع حاالت النزوح بتوفير بعض مواد اإلغاثة، لكنها . ةالمتحد

ظافة عناية بالنأخرى للوأغذية معلبة وجافة ومالبس لأل فال ومواد إضافية  ةمواد إغاثالحظت في الوقت ذاته أن هناك حاجة لتوفير 

وفي سياٍق متصل بدأ شركاء الوكالة األمريكية للتنمية الدولية المعنيون في عمليات المساعدة اإلنسانية في محافظة . الصحية العامة

إضافةً لذلك تقوم عيادتين . النازحين والمهجرينالسكان  علىالمساعدات المنقذة للحياة يوليو بتوزيع /أدلب، بدأوا في أواخر تموز

في حالة ترقب وانتظار لفرصة ( NGOs)، في حين تبقى المنظمات المحلية غير الحكومية وفير الرعاية الطبية الطارئةتب  بيتين

 .أنشطة االستجابةأن تستأنف قبل تراجع المواجهات 

 وقوات الحكومة السورية وقوات وحدات حماية  يونيو بين عناصر تنظيم داعش/أدت االشتباكات التي اندلعت في أواخر حزيران

شخص على أقل تقدير،  3511111ضمن مدينة الحسكة بمحافظة الحسكة، أدت إلى نزوح وتشريد حوالي  (YPG) الشعب الكردي

عالمي وبدعٍم حصص األغذية المقدمة من برنامج األغذية القامت وكاالت اإلغاثة بتوزيع استجابةً لذلك و. وفقاً لتصريح األمم المتحدة

 361111من مكتب الغذاء من أجل السالم التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية، حيث تم توزيع الحصص الغذائية على حوالي 

شخص  111111وبهدف توفير األدوية الكافية لمعالجة باإلضافة إلى ذلك، . شخص ممن يقيمون في األحياء األكثر أمناً من المدينة
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حسبما كشفت ، حية في جميع أنحاء محافظة الحسكةلى ثالثة أشهر، أجريت عملية تخزين مسبق لألدوية في المرافق الصلمدٍة تصل إ

لتنسيقية لألنشطة الصحية اإلنسانية، التي تتألف من وكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية مجموعة الصحية وهي الهيئة اال

شخص على أقل تقدير، أي ما يعادل حوالي  561111عاد حوالي يوليو /مع حلول أواخر تموز .وغيرها من الجهات المعنية األخرى

حيث " غويران"وحي " النشوة الشرقية"ومنها حي  إلى منازلهم في األحياء المتضررة في مدينة الحسكة،اُسرة، عادوا  61111

 .في تلك األحياءواألمن  فرضت قوات وحدات حماية الشعب الكردي وقوات الحكومة السورية السيطرة

 ي الذي حي اليرموك في مدينة دمشق من حي اليرموك المحاصر إلى الح لتسميةقيام األمم المتحدة بتغيير وصفها  على الرغم من

وبالرغم  .مخيم اليرموك تشعر بالقلق إزاء حال المدنيين الذين ما زالوا في ال تزال األمم المتحدةمايو، /يصعب الوصول إليه في أيار

ربيع هذا العام، فإن  خالل" بابيال وبيت سحم ويلدا"المنا ق المحيطة في أحياء إلى قد تمكنوا من الفرار سكان المن  أن اآلالف من

فقط، ولم  يونيو/مايو ومطلع حزيران/أيارفي لم تتسلم سوى كمية محدودة من المساعدة اإلنسانية  المجاورةالمذكورة هذه المنا ق 

تدخل إلى ولم . يونيو/حزيران 5الحكومة السورية ترخيص المرور في  تمنُذ أن سحب للسكان في هذه األحياءاعدة تـُذكر تصل أي مس

تواصل وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين بدورها . مارس/آذار 51مخيم اليرموك أي مساعدة انسانية منُذ يوم 

 .تمرير وإيصال شحنات المساعدات الستئنافالتفاوض مع الحكومة السورية  (األونروا) في الشرق األدنى

 

 األمن الغذائي جهود

  حصة غذائية في الشهر الواحد إلى  511111رفع برنامج األغذية العالمي كمية الحصص الغذائية التي ينقلها عبر الحدود من

يونيو من العام الحالي /وحتى حزيران 5134ديسمبر عام /وذلك خالل الفترة الممتدة منُذ كانون األول حصة غذائية شهرياً، 3111111

خمسة إ عام أُسرة مؤلفة من  إلى تتضمن الحصص الغذائية التي يقدمها البرنامج مختلف المواد الغذائية واأل عمة التي تهدف. 5136

 من بين لعالمي عبر الحدود بمثابة عنصر واحدررها برنامج األغذية اميلشحنات التي تــُـعتبر او. واحدٍ شهٍر تصل إلى  أشخاص لمدةٍ 

هي مليون نسمة في الشهر الواحد، و 4مجمل العمليات الواسعة التي ينفذها البرنامج داخل سوريا، والتي تصل بالمساعدات لحوالي 

ب الغذاء من أجل السالم التابع للوكالة األمريكية للتنمية مكت مثلتتمثل في األساس في توزيعات حصص األغذية االُسرية، التي ي

 .الدولية الجهة المانحة األكبر لها

  وبرنامج ( الفاو)منظمة األغذية والزراعة في األمم المتحدة  واألمن الغذائي المشترك بينالزراعية أشار تقرير تقييم المحاصيل

، أعلى 5136ى أنهُ من المتوقع أن يكون انتاج سوريا لمحصول القمح للعام إليوليو، أشار /والذي صدر في تموز األغذية العالمي

بالمائة مما كان عليه مستوى االنتاج  41أقل بنسبة  يزالأن االنتاج الحالي ال  علماً ، 5134بكثير مما كان عليه مستوى االنتاج عام 

حيث أن أسعار العديد تحسين األمن الغذائي األسري بشكل عام،  فيزيادة إنتاج القمح ومن غير المرجح أن تساهم  .قبيل اندالع األزمة

، بسبب ديناميكية النزاع المستمر والتطورات السلبية 5136من السلع الغذائية المهمة قد ارتفعت بشكل ملحوظ في مطلع العام 

إن انعدام الحالة األمنية وتلف  .ريةمعونات الغذائية من قبل حكومة الجمهورية العربية السوالدعم للاألخرى، بما في ذلك تقليص 

على األيدي العاملة وارتفاع أسعار التداخالت والمواد الزراعية والوقود، كلها عوامل تواصل التأثير سلباً والنقص في شبكات الري 

، لما تقدم ذكرهضافة باإل .لتقرير تقييم المحاصيل الزراعية واألمن الغذائي آنف الذكرفي سوريا، وفقا الزراعية إنتاج المحاصيل 

التي شملها استطالع التقييم، ذكرت بأنها تستهلك كمية محدودة ة من توزيعات برنامج األغذية العالمي غالبية األسر المستفيدذكرت 

األغذية تنوع تقارير التقييم عن أفقر حاالت األمن الغذائي من حيث  كشفتحيث ، بالفيتاميناتفقط من األ عمة الطازجة الغنية 

 .والحسكة ودير الزور ومحافظة حماة حلبوارتفاع األسعار في كٍل من محافظات 

 

 وخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة صحيةشؤون الال

  تمكنت  يونيو،/والتي اختتمت في أواخر حزيران ضد شلل سوريا تحصينقوة المهام المعنية بحملة التي تنفذها الجولة العاشرة تمكنت

 فل ممن تقل أعمارهم عن خمس سنوات في المحافظات الغربية، مع العلم أن حوالي نصف عدد  5611111من تطعيم ما يقدر بنحو 

ومن المقرر أن تبدأ الجولة الحادية عشر للتطعيم ضد مرض . السابقة التحصين حمالت هؤالء األ فال كانوا قد تلقوا التطعيم خالل

 .على مستوى البالد كافةمليون  فل  3.1سبتمبر، وهي تسعى لبلوغ وتطعيم /س من أيلولشلل األ فال في الخام

 على التحضير واالستعداد  لصرف الصحي والنظافة العامة،عملت منظمة اليونيسف بالتنسيق مع المجموعة المعنية بشؤون المياه وا

وقامت . خالل أشهر الصيف في سورياتنتقل عبر المياه التي  المياه وانتشار األمراضفيما يتعلق بنقص  المتوقعةلمعالجة المشاكل 
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 3حوالي للما يصل مياه الشرب المأمونة توفير لضمان منظمة اليونيسف بإجراء اصالحات عاجلة لمنظومة وشبكات توزيع المياه 

في أماكن محددة ووباإلضافة لذلك كانت هذه الوكالة التابعة لألمم المتحدة قد وضعت مسبقاً . مليون نسمة في كافة أرجاء البالد

والمواد الصحية العامة، لتحقيق أقراص تنقية المياه المهمة الخاصة بالمياه والصرف الصحي والنظافة العامة، التي شملت  تاإلمدادا

والجدير بالذكر أن منظمة اليونيسف قد تمكنت لغاية منتصف . شخص 6111111 الحتياجات ما يصل إلىتجابة السريعة ظروف االس

 .مليون نسمة في سوريا 4.4والنظافة العامة لحوالي  خدمات المياه والصرف الصحيمن تحسين  5136العام الحالي 

 

 نسيق الشؤون اإلنسانيةت

 أغسطس، /الثالث من آب بحلول غير الحكومية خالل األسبوع الذي يبدأ حدة المشكلة من المنظماتستقوم إحدى المجموعات المت

" تقييم النهج المتكامل لسوريا"وحصرها لصالح عملية خطة ثالث محافظات سورية ستقوم بتجميع البيانات من كل منطقة فرعية في 

(WoSA)،  للعمل " تقييم النهج المتكامل لسوريا"وتهدف خطة . ستقوم بدورها بتوجيه تداخالت ومتطلبات المساعدة اإلنسانيةوالتي

ن عمان ودمشق وغازي عنتاب وتركيا، حيث يتولى في كٍل م محاور مركزيةوهي تضم ، الحتياجاتاقليمية لتقييم  عمليةبمثابة 

تقييم " بدوره  سيقوم الفريق المعني في خطة. يم في كل محورقيادة عملية التقي( أوتشا) مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية

حول  بيعة المحافظة، لتحديد الثغرات  الموجزة العامةحالياً والمعلومات  ةتقييمات القطاع الموجوداستخدام ب" النهج المتكامل لسوريا

لتثليث بيانات جديدة أكثر  5136سيدمج التحليل المرتقب تقييمات قطاع العام و. التي ستكون موضع التركيز خالل عملية التقييم المقبلة

تقييم "إصدار التقرير النهائي لخطة مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ويتوقع ". النهج المتكامل لسوريا"دقة ووضع تصور شامل لخطة 

، ستستند 5135ديسمبر عام /ريا المقررة في كانون األولأغسطس، وإن خطة االستجابة لسو/قبل نهاية آب" النهج المتكامل لسوريا

في عملية التقييم الثانية المنسقة هي بمثابة " تقييم النهج المتكامل لسوريا"أن خطة والجدير بالذكر . نتائج التقريرعلى في صياغتها 

 .على مستوى البالد كافة سوريا

 

الالجئين مساعدةشؤون   

 إقليمياً 

  من الالجئين  3111111بوجود حوالي مايو، /أيار 13وفقاً للتقديرات لغاية يوم أفادت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشون الالجئين

 ، فقط خالل األشهر الخمسالوافدين الجدد شهرياً  من 151111حوالي في المتوسط السوريين الجدد في جميع أنحاء المنطقة، ما يمثل 

، 5134اللجوء اإلقليمي في الشهر الواحد هو أقل بكثير من معدل اللجوء السابق للعام  المعدل الحالي لنسبةإن . 5136 األولى من عام

فإن  ن،يووفقاً للمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئ. الجئ 3511511حيث كان عدد الالجئين الذين تم تسجيلهم شهرياً آنذاك 

التي يواجهها السوريون في العثور على األمن والسالمة، بما في ذلك التقدم يشير إلى الصعوبة المتزايدة هذا االنحدار بمعدل الالجئين 

  .بطلب اللجوء في نطاق المنطقة وليس خارجها

 األردن

 مليون دوالر 53.1للتنمية الدولية بقيمة  سيسمح التمويل الجديد المقدم من مكتب الغذاء من أجل السالم في الوكالة األمريكية ،

سيسمح في استمرار يوليو، /تموز 13والذي اعلن عنهُ في  رنامج األغذية العالمي لالجئين في األردن،لتغطية عمليات ب المخصص

لحضرية في في المنا ق ا المستضيفةالمجتمعات الجئ سوري يقيمون ضمن  4411111 تقديم المساعدات الغذائية الطارئة لحوالي

. أغسطس بسبب نقص التمويل المستمر/ولوال وجود هذا التمويل الجديد لكانت المساعدات الغذائية قد توقفت في األول من آب. األردن

اً، يشهرللشخص الواحد  دوالراً  51تقديم قسائم الغذاء اإللكترونية التي تبلغ قيمتها نحو برنامج األغذية العالمي لمواصلة ويخطط 

ممن يعيشون في المخيمات في  الجئ 511111نوفمبر، لتغطية احتياجات حوالي /لغاية تشرين الثانيوأغسطس /اً من آبابتداء

للشخص الواحد شهرياً مع بداية  دوالراً  34كما سيستمر البرنامج في تقديم قسائم الغذاء اإللكترونية بقيمة حوالي  األردن،

من الالجئين المتضررين األشد ضعفاً الذين يعيشون  5331111حوالي ية متطلبات نوفمبر، لتغط/أغسطس وحتى تشرين الثاني/آب

الذين يعيشون أيضاً في المجتمعات ضعفاً وضرراً من الالجئين األقل  5141111أما بالنسبة لحوالي . في المجتمعات المستضيفة

وبالرغم من أن . أغسطس/دوالرات للشخص الواحد خالل شهر آب 4غذائية بقيمة حوالي  المستضيفة، فإن البرنامج سيقدم لهم قسائم

بسبب  5136عام التي اجبر البرنامج على تقليصها في  تالم القسائم ذات القيمة الكاملةالتمويل الجديد لن يعيد الالجئين إلى مرحلة اس

. لكن بمستوى مخفض ،تيح الفرصة في مواصلة تقديم المساعدات الغذائيةسي( أي التمويل الجديد)الدائم في التمويل، إال انهُ نقص ال
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األكبر لعمليات برنامج األغذية المانحة ويبقى مكتب الغذاء من أجل السالم التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية بمثابة الجهة الدولية 

 .مليون دوالر 546اليوم أكثر من  حيث قدم المكتب لغاية هذا لالجئين السوريين في األردن،العالمي 

  ويستند الالجئين في المنا ق الحضرية في األردنتقريرها السنوي بشأن يونيو /حزيران 11في " األردن/كير"أصدرت منظمة ،

ولغاية يناير /اُسر الالجئين السوريين خالل الفترة من كانون الثاني من 31111 أجريت مع لى مقابالتٍ األول ع مالتقرير في المقا

حيث أن أعداداً  في التدهور، أن وضع الالجئين في المنا ق الحضرية مستمر  األردن /منظمة كير والحظت. 5136مارس عام /آذار

كما السنوات السابقة، مع ما كان عليه الوضع في بالمقارنة لها،  تلبية االحتياجات الغذائية متزايدة من االُسر تواصل اإلبالغ عن عدم

 من ،ولقد ارتفعت نسبة العائالت التي تجني الدخل من العمل. المالئمةر غير قادرة على الوصول إلى الخدمات الطبية ثلث األسأن 

، كما ان متوسط الدخل الشهري لألُسرة الواحدة قد ارتفع هو اآلخر 5136بالمائة في عام  44إلى  5134بالمائة في عام  55 نسبة

فجوة مابين اإليرادات والنفقات الشهرية بمعدل واجهت معظم األسر ومع ذلك . 5136و  5134 بالمائة مابين عامي 34بنسبة حوالي 

. عملتصاريح دوالر أمريكي، كما إن الغالبية العظمى من الالجئين السوريين ال يملكون  45دينار أردني، ما يعادل حوالي  65

 45ولقد ذكر حوالي مائة من العائالت التي خضعت للمقابالت تستأجر أماكن لإلقامة، في ال ونثمانية وتسعان وتجدر اإلشارة إلى 

                                                           .أن القلق األكبر لديهم يتمثل في القدرة على دفع اإليجارببالمائة من المشمولين باالستطالع 

 لبنان

  من أصبح هناك الجئ واحد مسجل مليون نسمة،  4.4البالغ حوالي  لبنانفة إلى إجمالي عدد سكان مليون الجئ باإلضا 3.5بوجود

السوريين  لالجئينتقييم أوجه الضعف متعددة القطاعات األمم المتحدة لوتوضح النتائج األولية لعملية . لبنان فيبين كل ستة أشخاص 

بالمقارنة مع  ،األمن الغذائي في جميع أنحاء لبنانلة تدهور مستمرة في ظروف توضح النتائج األولية وجود حا، 5136في لبنان للعام 

 دوالر في اليوم 1.14يعادل  حيث يعيش الفرد بما، يعيشون تحت خط الفقربالمائة من اُسر الالجئين  41وجد التقييم أن و. 5134عام 

لمواجهة المواجهة الشديدة  ةتعتمد إستراتيجيمن األُسر بالمائة  54كما أن  ،5134بالمائة منُذ العام  51بنسبة سلبية ، أي بزيادة الواحد

 .صعوبة العيش والمطاولة

  مليون دوالر، المخصص  51.5إن التمويل الجديد المقدم من مكتب الغذاء من أجل السالم في الوكالة األمريكية للتنمية الدولية بقيمة

يوليو، سيـُـتيح لبرنامج األغذية العالمي /تموز 13جئين في لبنان، والذي اعلن عنهُ في لتغطية عمليات برنامج األغذية العالمي لال

ولغاية شهر كانون  للمنا ق ذات الكثافة العالية من حيث الالجئين السوريين في لبنانتقديم قسائم الغذاء اإللكترونية  مواصلة

 تخفيضات حادة في المساعدة، وتتواصل على نفس الوتيرة خالل اكهن ديسمبر، فبسبب النقص الدائم في التمويل كانت ستحدث/األول

الجئ سوري في  4411111بإمداد أكثر من  أغسطس/العالمي خالل شهر آب األغذيةسيستمر برنامج و. األسابيع واألشهر المقبلة

صل البرنامج إجراء المراجعات والغربلة ، كما يوادوالر للشخص الواحد شهرياً  31.6لبنان بقسائم الغذاء التي تبلغ قيمة الواحدة منها 

وبالرغم من أن التمويل الجديد لن يعيد الالجئين في لبنان . وتقليص عدد الحاالت األخرى، لها لمن هم في أشد الحاجةلتحديد المساعدة 

القسيمة الكاملة تلك فقط نصف قيمة الواحد شهرياً يمثل  للفرددوالر  31.6إلى مرحلة استالم القسائم ذات القيمة الكاملة، فإن مبلغ الــ 

 الذي يسمحدوالر للشخص الواحد شهرياً، األمر  31.6يستلمون بالفعل القسائم الجديدة بقيمة طلوبة، كما إن الالجئين قد بدؤوا الم

ويبقى مكتب الغذاء من أجل السالم التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية . باستمرار تقديم المساعدات الغذائية لكن بقيمة مخفضة

بمثابة الجهة الدولية المانحة األكبر لعمليات برنامج األغذية العالمي لالجئين السوريين في لبنان، حيث قدم المكتب لغاية هذا اليوم 

 .مليون دوالر 133أكثر من 

 يونيو، مساحات آمنة للنساء والفتيات في /حدى المنظمات المحلية غير الحكومية في حزيرانمنظمة اليونيسف بالتعاون مع إ خصصت

خدمات االستجابة والوقاية من مشكلة العنف القائم على نوع الجنس االجتماعي للنساء لتقديم ية مراكز تنمية اجتماعية أولية ثمان

وإدارة القضايا النفسي واالجتماعي الجماعية وتعزيز التوعية هذه الخدمات أنشطة الدعم  وتشمل .والفتيات المعرضات للخطر

للنساء والفتيات في جهود توفير الخدمات المتنقلة  اليونيسف أيضاً منظمة وتدعم . كتقديم المشورة القانونية ،والخدمات التخصصية

شخص مابين مدراء مراكز  64شملت  ،نيويو/كما نفذت منظمة اليونيسف أيضاً ورشة عمٍل ليوٍم واحد في حزيران. المنا ق النائية

وزارة ركائز الخطة الو نية ل منالمزيد من التفصيل حول اثنين  بحثمن أجل وشركاء من منظمات غير حكومية التنمية االجتماعية 

وع الجنس الجوهرية لمشكلة العنف القائم على أساس نالدعم النفسي واالجتماعي والمفاهيم  ، والمتمثلة فيالشؤون االجتماعية

الخدمات النفسية واالجتماعية وخدمات الوقاية معايير ورشة العمل لضمان توحيد  تسعىو. العنف ضد المرأة أو االجتماعي

من مراكز  64الذين يعملون في  ،الخدماتهذه ن جميع مقدمي القائم على أساس الجنس االجتماعي بيالعنف لحاالت واالستجابة 

 .التنمية االجتماعية في جميع أنحاء لبنان
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 تركيا

  مليون دوالر، 4.1سيغطي التمويل الجديد المقدم من مكتب الغذاء من أجل السالم في الوكالة األمريكية للتنمية الدولية بقيمة 

يوليو، سيغطي /تموز 13المخصص للمساعدة التي يقدمها برنامج األغذية العالمي لالجئين السوريين في تركيا، والذي اعلن عنهُ في 

في وسيسمح للبرنامج في تركيا،  لبرنامج األغذية العالميفي التمويل النقدي الحرج عجز قيمة الأكثر من نصف هذا التمويل الجديد 

وتختلف نوفمبر، /لغاية شهر تشرين الثانيوالتي ستستمر  دوالراً لكل فرد شهرياً، 51 اإللكترونية التي تبلغ قيمتها توفير قسائم الغذاء

وال يشمل هذا  .5134 نهاية عامشهرياً في  للفرد دوالر 11بقيمة القسيمة الغذائية التي كانت توزع مع بالمقارنة قيمة هذه القسيمة 

وفي الوقت الذي تمت فيه . مخيمات الالجئين سلطة إدارة الكوارث والطوارئ التركية فيلتي تقدمها المساعدات االمبلغ المذكور 

معالجة النقص الحاد في التمويل بشكل فوري، فإن العجز المزمن لتمويل عمليات برنامج األغذية العالمي في تركيا ال يزال مستمراً، 

وال يزال مكتب الغذاء من أجل السالم يمثل الجهة الدولية المانحة األكبر لعمليات برنامج . كما هو الحال في جميع أنحاء المنطقة

 .مليون دوالر 46، فلقد قدم المكتب حتى اآلن أكثر من تركيااألغذية العالمي لالجئين السوريين في 

  المباني المستضيفة أو لجأوا إلى المجتمعات ذين لالجئين الضعفاء المعرضين النعدام األمن الغذائي، المتزايد العدد التحديد في أعقاب

مخيمات في اللالجئين الذين يعيشون في المخصصة عض المساعدات بإلعادة تقسيم األغذية العالمي بوضع خطة ، قام برنامج العامة

 هذه الخطةلبرنامج علََّق غير أن ا .5136 خالل عامالمقيمين خارج المخيمات لدعم أنشطة إضافية لالجئين منها  لتوفير نسبة ،تركيا

. السوريين لالجئيناإلقليمية البرنامج الحاد الذي يؤثر على عملية بسبب نقص التمويل الرامية إلعادة تقسيم بعض المساعدات 

الجئ ممن يقيمون خارج  111111يقدر بنحو مساعدة ما مستويات التمويل الحالية يخطط برنامج األغذية العالمي ل وبالنظر إلى

ويواصل برنامج األغذية العالمي . في المخيماتالمقيمين تركز على الالجئين في الوقت الذي ستبقى فيه غالبية المساعدة ت المخيمات،

لتمويل أنشطة المساعدة الغذائية الطارئة لالجئين السوريين المقيمين  ،إضافية من المانحينمالية مساهمات مساعيه للحصول على 

 .خارج المخيمات

 حقق الفائدة لما يقرب من ، 5136منذ بداية عام الدعم المقدم من قبل منظمة اليونيسف فيما يتعلق بتوفير اللوازم المدرسية  حقق

الوقت  على اللوازم المدرسية في أ فال آخرينحصول وسيضمن هذا الدعم المتواصل ، في تركيا من اال فال السوريين 551111

تعاونت وزارة التربية التركية مع بيئة حامية لأل فال خالل أشهر الصيف، وبهدف توفير . جديدمع بدء العام الدراسي ال المناسب

منظمة وتخطط . أمام أنشطة المدرسة الصيفيةالعديد من المدارس التي تخدم األ فال السوريين مفتوحة  منظمة اليونيسف إلبقاء

من  111111لي الخدمة لحواما من شأنه أن يوفر مدرسة،  511من المجموعات الترفيهية على أكثر من  141 ف لتقديماليونيس

سلطة إدارة الكوارث  وبضمنهممنظمة اليونيسف مع الشركاء في الحكومة التركية  تتعاون ذلك،لإضافة . األ فال والمراهقين

ارد المالية الالزمة لتمكين من خالل تحديد األراضي والمو، تتعاون معهم في جهود بناء المدارس والطوارئ ووزارة التعليم الو ني

 .الحكومة األمريكية واحدة من الجهات الرئيسية المانحة لمنظمة اليونيسف في تركيا تمثلو. البناء السريعجهود 

  بحسب المعلومات الواردة  تل أبيض الحدودية، -الجئ عبر نقطة أكاكيل 561111سمحت الحكومة التركية بدخول ما مجموعهُ حوالي

 11111بطانية و  111111يونيو، وفقاً للمفوضية السامية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، التي قدمت بدورها /حزيران 11لغاية يوم 

ضية مفو وفرتباإلضافة إلى ذلك،  .للحكومة التركية، لتقوم من جانبها بتوزيعها على الوافدين الجدد( المالءات)من فرش األسرة 

لتغطية  مواد اإلغاثةالتركية، وفرت لها " شانلي أورفه"شؤون الالجئين إلحدى المنظمات الشريكة غير الحكومية العاملة في مدينة 

، من مجموعات النظافة العامة 31111 ،من فرش األسرة االسفنجية 61111 ،بطانية 61111اُسرة، وهي تشمل  31111حاجات 

وفي يوم . من حصائر النوم 11111من الفو  الصحية و  511111 ،مجموعة من أ قم المطبخ 31111 من حاويات الوقود، 51111

لصالح مخيم يونيو قامت مفوضية شؤون الالجئين بإمداد سلطة إدارة الكوارث والطوارئ التركية بسلع اإلغاثة /حزيران 11

حاوية وقود،  51511 ش األسرة االسفنجية،من فر 61111ائي للطهي، موقد كهرب 31511لالجئين، والتي تضمنت " سوروس"

وتعتبر الحكومة األمريكية بمثابة أكبر جهة داعمة لعمليات . حصيرة للنوم 61111و  فو ة صحية 361111من أ قم المطبخ،  31111

 .في تركيالشؤون الالجئين  لألمم المتحدة المفوضية السامية
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1025للسنة المالية  والدول المجاورة لهاسوريا  إلى حكومة الواليات المتحدة األمريكيةالمساعدات اإلنسانية المقدمة من 
1

 

 

النشاط        الشريك التنفيذي  المبلغ الموقع 

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

 الشركاء من المنظمات غير الحكومية

(NGO) 

الزراعة واألمن الغذائي واالنتعاش االقتصادي وأنظمة السوق، الصحة، 

وسلع  الدعم اللوجستيتنسيق الشؤون اإلنسانية وإدارة المعلومات، 

المالجئ ، التدريباتالتغذية والحماية وسياسة إدارة المخا ر واإلغاثة، 

والنظافة العامة ، المياه والصرف الصحيوالتو ين  

 15,136,625$ سوريا

 االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر

(IFRC) والهالل األحمر    
وسلع وإمدادات اإلغاثةالصحة، الدعم اللوجستي   2,000,000 $ سوريا 

(IOM) 1,500,000 $ سوريا الدعم اللوجستي وسلع وإمدادات اإلغاثة المنظمة الدولية للهجرة 

(الفاو) منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة الزراعة واألمن الغذائيتنسيق الشؤون اإلنسانية وإدارة المعلومات،       2,000,000 $ سوريا 

(اليونيسف)منظمة األمم المتحدة للطفولة   
المياه والصرف  تنسيق الشؤون اإلنسانية وإدارة المعلومات،، الصحة

العامة الصحي والنظافة  
 17,500,000 $ سوريا

(UNFPA) والنظافة العامة المياه والصرف الصحي، الحماية، الصحة صندوق األمم المتحدة للسكان   4,500,000$   سوريا 

 إحاطة موجزة

  تعهبد البرئيس بشبار 5133 عبام مبارس/آذارشبهر في اعقاب التظاهرات السلمية التي خرجبت ضبد الحكومبة السبورية فبي ،

، وعنبدها ببدأت القبوات النظاميبة في أن تتجسد على األرضومع ذلك فشلت اإلصالحات . األسد بإجراء اصالحات تشريعية

بـدع التظباهرات، األمبر البذي حالسورية الموالية للرئيس بشار األسد باستخدام العنف لبر الجماعبات المسبلحة علبى البرد  لَ ـمَّ

 .لالنتقام

 بمدينبة الدوحبة فبي قطبر، شبكلت فصبائل المعارضبة السبورية مظلبة  5135 عام نوفمبر/في اجتماٍع عقد خالل تشرين الثاني

وقبد ". االئبتالف السبوري" وُعرفبت أيضباً باسبم" االئبتالف البو ني لقبوى الثبورة والمعارضبة السبورية"تنظيمية ُسبميت ببـ 

كبببانون  33بهببذا التحببالف باعتبببباره الممثببل الشببرعي للشببعب السببوري فببي ( USG)اعترفببت حكومببة الواليببات المتحببدة 

أنشبأ التحبالف السبوري حكومبة سبورية مؤقتبة وهبي معارضبة  5131مبارس عبام /آذار 35وفي  .5135 عام ديسمبر/األول

ركبز فبي مواقبع ميدانيبة ال مركزيبة فبي جميبع أنحباء المنبا ق التبي تسبيطر عليهبا لحكومة الجمهورية العربية السبورية وتتم

 .المعارضة في سوريا

  للضبغط علبى الحكومبة 5134عبام  فبرايبر/شببا  55فبي  5315تبنى مجلس األمن الدولي التابع لألمم المتحدة القرار رقبم ،

غاثة والمعونات والمساعدات اإلنسانية دون قيبود فبي السورية والجهات المسلحة الفاعلة األخرى، للسماح بوصول عمال اإل

وحببدد القببرار المنببا ق ذات األولويببة التببي تسببتدعي الحصببول علببى مسبباعدات اإلغاثببة الطارئببة، حيببث تقببوم األمببم . سببوريا

كانيبات المتحدة بنشر تقارير مراقبة شهرية حول متابعة التقدم المحرز في تنفيذ أهداف القبرار والمكاسبب التبي تتحقبق فبي إم

 .الوصول، وكذلك العقبات المستمرة التي تقف بوجه إمكانيات الوصول إلى المنا ق المعنية

  البذي يبـُجيز لألمبم المتحبدة إدخبال  5356تبنى مجلس األمن الدولي باإلجماع، القرار المرقم  5134يوليو عام /تموز 34في

سكان المتضررين من النزاع، دون الحاجة للحصول على وإيصال المساعدات اإلنسانية عبر الحدود وخطو  المرور إلى ال

ويسمح القرار الجديبد لألمبم المتحبدة باسبتخدام أربعبة معبابر حدوديبة مشبتركة مبن تركيبا واألردن . موافقة الحكومة السورية

ت اإلنسانية إلى والعراق، باإلضافة إلى المعابر األخرى المستخدمة في األساس من قبل وكاالت االمم المتحدة لنقل المساعدا

ويبنص القبرار أيضباً علبى إنشباء آليبة مراقببة ومتابعبة تحبت سبلطة األمبين العبام لألمبم المتحبدة ببان كبي مبون . داخل سوريا

 .وبموافقة وإجماع الدول المجاورة، لضمان احتواء الشحنات التي ستمر عبر النقا  الحدودية على المواد اإلنسانية فقط

 بالمائبة يعيشبون فبي  11بضمنهم أكثر مبن  في سوريا، الجئ فلسطيني 6511111ما يقرب من  سجلت وكالة األونروا وجود

حولهببا بشببكل ملحببوظ علببى  ومببامخيمببات الفلسببطينيين وولقببد أثببر القتببال العنيببف فببي أحيبباء  .دمشببق والمنببا ق المحيطببة بهببا

نسبة الالجئين الفلسطينيين النازحين داخلياً في أنحاء سبوريا تبلبغ  األونروا بأنتُقدر وكالة و. الالجئين الفلسطينيين في سوريا

تستضبيف سبوريا و .بالمائة من المهجرين أو النازحين إلبى البلبدان المجباورة 35بالمائة، يضاف إلى ذلك نسبة  61أكثر من 

 .الجئ عراقي متواجدين بشكل أساسي في منطقة دمشق الكبرى 151611 نحوأيضاً ما يقدر ب
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مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية  

 (أوتشا)
  3,000,000$  سوريا تنسيق الشؤون اإلنسانية وإدارة المعلومات

 
اإلدارة والدعمتكاليف    1,515,636 $   سوريا 

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/إجمالي مساعدات مكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارث  

(USAID/OFDA) 
    $ 114,053,140 

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

 الشركاء من المنظمات غير الحكومية

(NGO) 
المساعدات الغذائية      140,730,941 $   سوريا 

 (الفاو) منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة

 والشركاء من المنظمات غير الحكومية

(NGO) 

الزراعة واألمن الغذائي   
سوريا والدول 

 المجاورة
 $ 2,865,873 

لألمم برنامج األغذية العالمي  

(WFP) المتحدة 
(EMOP) سوريا عمليات الطوارئ في سوريا  $ 173,209,472 

لألمم برنامج األغذية العالمي  

(WFP) المتحدة 
(EMOP) مصر عمليات الطوارئ اإلقليمية  $ 10,728,656 

لألمم برنامج األغذية العالمي  

(WFP) المتحدة 
(EMOP) العراق عمليات الطوارئ اإلقليمية  $ 5,143,575 

لألمم برنامج األغذية العالمي  

(WFP) المتحدة 
(EMOP) األردن عمليات الطوارئ اإلقليمية  $ 76,904,125 

لألمم برنامج األغذية العالمي  

(WFP) المتحدة 
(EMOP) لبنان عمليات الطوارئ اإلقليمية  $ 126,506,994 

لألمم األغذية العالميبرنامج   

(WFP) المتحدة 
(EMOP) تركيا عمليات الطوارئ اإلقليمية  $ 24,816,650 

(USAID/FFP)  الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/مكتب الغذاء من أجل السالمإجمالي مساعدات   $ 560,906,286 

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

 الشركاء من المنظمات غير الحكومية

(NGO) 

التعليم، الصحة، الصحة العقلية، الحماية وشؤون الصحة النفسية، 

والنظافة العامة المياه والصرف الصحيالمأوى وخدمات   
 400,000 $ لبنان

 االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر

(IFRC) والهالل األحمر    
 3,150,000 $ تركيا المساعدات الغذائية

(IOM) النقل عبر الحدود، الصحةاإلغاثةإمدادات  المنظمة الدولية للهجرة ،  

العراق،  مصر،

األردن، لبنان 

 وتركيا 

 $ 7,900,000  

(ICRC) اللجنة الدولية للصليب األحمر 
خدمات المياه  بناء القدرات، الصحة، إمدادات اإلغاثة والمأوى،

 والصرف الصحي والنظافة العامة

األردن ولبنان 

 وسوريا
$ 59,010,000 

(UNDP) برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

إصالحات البنية التحتية الملحة، التعليم، الصحة وشؤون المياه 

دعم المجتمعات التي تستضيف )والصرف الصحي والنظافة العامة 

(الالجئين السوريين  

وتركيا لبنان   $ 13,000,000  

(UNFPA) حمايةالووبناء القدرات  العقلية الصحة صندوق األمم المتحدة للسكان  

مصر، 

العراق، 

 األردن، 

تركيا، لبنان،   

 $ 4,959,000  

المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون 

 الالجئين

(UNHCR) 

الحماية،  ،والتو ين المالجئ، التعليم، سلع اإلغاثة، إدارة المخيمات

العامة المياه والصرف الصحي والنظافة  

مصر، العراق، 

األردن، لبنان، 

 سوريا وتركيا

 $ 275,635,000 

(اليونيسف)منظمة األمم المتحدة للطفولة   
حماية األ فال، التعليم، الصحة، خدمات المياه والصرف الصحي 

 والنظافة العامة

مصر، العراق، 

األردن، لبنان، 

 تركيا

 $ 96,433,000  

وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين 

"األونروا"الفلسطينيين   

المياه الغذاء والصحة، الحماية وإمدادات اإلغاثة والمالجئ، التعليم، 

العامة والصرف الصحي والنظافة  

األردن ولبنان 

 وسوريا
 $76,111,000  

(WHO) 431,000 $ تركيا الصحة منظمة الصحة العالمية  

(STATE/PRM) 533,990,000$  إجمالي مساعدات مكتب السكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية 

 1,208,949,4266 $ 1025سوريا والدول المجاورة لها للسنة المالية  إلى المقدمة من الحكومة األمريكيةإجمالي المساعدات اإلنسانية  

 

 



 

 

9 

  1022المالية  للسنةوالدول المجاورة لها إلى سوريا حكومة الواليات المتحدة األمريكية التي قدمتها المساعدات اإلنسانية 

  

النشاط        الشريك التنفيذي  المبلغ الموقع 

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

(NGO)  المنظمات غير الحكوميةالشركاء من  

الزراعة واألمن الغذائي واالنتعاش االقتصادي وأنظمة السوق، الصحة، 

وسلع  الدعم اللوجستيتنسيق الشؤون اإلنسانية وإدارة المعلومات، 

المالجئ ، والتدريباتالتغذية والحماية وسياسة إدارة المخا ر اإلغاثة، 

.والنظافة العامة ، المياه والصرف الصحيوالتو ين  

 244,584,485$ سوريا

(الفاو) منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة   1,000,000$ سوريا الزراعة واألمن الغذائي 

(PIO)  2,000,000 $ سوريا الصحة، الدعم اللوجستي وسلع اإلغاثة   العامةالشركاء من المنظمات الدولية  

المتحدة إدارة شؤون السالمة واألمن في األمم  

(UNDSS) 
إدارة المعلوماتتنسيق الشؤون اإلنسانية و   500,000 $ سوريا 

(اليونيسف)منظمة األمم المتحدة للطفولة  العامة المياه والصرف الصحي والنظافة، التغذية، الحماية، الصحة   24,611,111 $ سوريا 

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية  

 (أوتشا)
الشؤون اإلنسانية وإدارة المعلوماتتنسيق   

 
 $3,000,000  

(UNFPA) الدعم اللوجستي ومواد اإلغاثة، الحمايةالصحة صندوق األمم المتحدة للسكان ،   4,500,000$   سوريا 

لألمم برنامج األغذية العالمي  

(WFP) المتحدة 
اللوجستي وإمدادات اإلغاثة الدعم $ 5 سوريا  ,611,000  

(WHO) الصحة العالمية منظمة تنسيق الشؤون اإلنسانية وإدارة المعلومات ،الصحة  $ 31 سوريا  ,000,000  

 
اإلدارة والدعمتكاليف  $  سوريا  2,466,370 

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/إجمالي مساعدات مكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارث  

(USAID/OFDA) 
   $ 298,050,855 

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

(NGO) المساعدات الغذائية   الشركاء من المنظمات غير الحكومية $  سوريا  86,015,896 

لألمم برنامج األغذية العالمي  

(WFP) المتحدة 
(EMOP) سوريا عمليات الطوارئ في سوريا  $ 182,845,900 

لألمم األغذية العالميبرنامج   

(WFP) المتحدة 
(EMOP) مصر عمليات الطوارئ اإلقليمية  $ 18,500,000 

لألمم برنامج األغذية العالمي  

(WFP) المتحدة 
(EMOP) العراق عمليات الطوارئ اإلقليمية  $ 10,500,000 

لألمم برنامج األغذية العالمي  

(WFP) المتحدة 
(EMOP) األردن عمليات الطوارئ اإلقليمية  $ 106,250,000 

لألمم برنامج األغذية العالمي  

(WFP) المتحدة 
(EMOP) لبنان عمليات الطوارئ اإلقليمية  $ 108,750,000 

لألمم برنامج األغذية العالمي  

(WFP) المتحدة 
(EMOP) تركيا عمليات الطوارئ اإلقليمية  $ 28,500,000 

(USAID/FFP)  الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/أجل السالممكتب الغذاء من إجمالي مساعدات   $541,361,796 

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

(IOM) النقل عبر الحدود، الصحةاإلغاثةإمدادات  المنظمة الدولية للهجرة ،  

مصر، العراق، 

 األردن، 

تركيالبنان،   

 $ 13,800,000  

(NGO) الشركاء من المنظمات غير الحكومية 
الصحة، الحماية، التعليم، المياه والصرف الصحي والنظافة العامة، 

الصحة العقليةالمالجئ، الدعم النفسي واالجتماعي،   

مصر، العراق، 

 األردن، 

تركيالبنان،   

 $ 70,780,865  

(PIO)    العامةالشركاء من المنظمات الدولية  
اإلغاثة، المالجئ، المياه والصرف الصحي والنظافة ، مواد الصحة

 العامة، وبناء القدرات

سوريا، مصر، 

 األردن، لبنان
$41,100,000  

(UNFPA) حمايةالووبناء القدرات  العقلية الصحة صندوق األمم المتحدة للسكان  
مصر، 

العراق، 
 $ 7,100,000  
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 األردن، 

تركيا، لبنان،   

المتحدة لشؤون الالجئينالمفوضية السامية لألمم   

(UNHCR) 

المياه والصرف الصحي ،والتو ين المالجئ، إدارة المخيماتالحماية و

العامة، التعليم وإمدادات اإلغاثة والنظافة  

مصر، سوريا، 

العراق، 

 األردن، 

تركيا، لبنان، 

 أقليمياً 

$371,400,000 

(اليونيسف)منظمة األمم المتحدة للطفولة   
العامة، حماية األ فال  والصرف الصحي والنظافةالمياه  التعليم،

 والصحة

مصر، العراق، 

األردن، لبنان، 

 تركيا

 $ 115,600,000  

وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين 

"األونروا"الفلسطينيين   

المياه والصرف الغذاء والصحة والتعليم، إمدادات اإلغاثة والمالجئ، 

العامة الصحي والنظافة  

األردن، سوريا، 

 لبنان
 $101,900,000  

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

(STATE/PRM) 724,780,865$  إجمالي مساعدات مكتب السكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية 

 1,564,193,516$ 1022سوريا والدول المجاورة لها للسنة المالية  إلى التي قدمتها الحكومة األمريكيةإجمالي المساعدات اإلنسانية  

1021سوريا والدول المجاورة لها خالل السنة المالية  التي قدمتها حكومة الواليات المتحدة األمريكية إلىالمساعدات اإلنسانية     
1

 
 

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

 (USAID/FFP )الوكالة األمريكية للتنمية الدولية /مكتب الغذاء من أجل السالمإجمالي مساعدات     $ 383,353,221 

(STATE/PRM)  إجمالي مساعدات مكتب السكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية  $ 582,724,280 

 1,228,367,8186 $ 1021سوريا والدول المجاورة لها للسنة المالية  إلىالتي قدمتها الحكومة األمريكية إجمالي المساعدات اإلنسانية 

1021سوريا والدول المجاورة لها خالل السنة المالية  الواليات المتحدة األمريكية إلىالتي قدمتها حكومة المساعدات اإلنسانية 
1

 

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

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

(STATE/PRM إجمالي مساعدات مكتب السكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية (   $ 52,359,941  

  119,055,805 $ 1021سوريا والدول المجاورة لها للسنة المالية  إلى التي قدمتها الحكومة األمريكيةإجمالي المساعدات اإلنسانية 

    
, 1021, 1021المالية سوريا والدول المجاورة لها للسنة  إلىالمقدمة من الحكومة األمريكية إجمالي المساعدات اإلنسانية 

 1025و  1022
$ 4,220,566,565 

 
 

 

 .5131مليون دوالر، تمَّ اعتمادها بالسنة المالية  35.1بحوالي تمَّ االلتزام بالتمويل  5135في السنة المالية ف. تاريخ التعهد أو االلتزام وليس اعتماد األموال وتخصيصها إلىسنة التمويل تُشير  3
 .5136 يونيو/حزيران 25يوم بها فعلياً ولغاية الملتزم األموال المتوقعة أو ( USAID/OFDA) الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/مكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارثيُمثل تمويل  2
 .الخارجية األمريكيةتابعة لوزارة من قبل مكتب السكان والالجئين والهجرة ال 5134االلتزام بها في السنة المالية ليتم  5131في السنة المالية علن عنها اُ مليون دوالر  31يتضمن إجمالي التعهد مبلغ  1
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 معلومات عامة عن التبرع
 

 

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

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

 ww.interaction.orgw: االلكتروني التالي الموقعويمكن اإل الع عليها في . عية في جميع أنحاء العالميللكوارث الطب

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

مثل  رق المواصالت وأوقات العاملين )تخفيف العبء على الموارد الشحيحة فضالً عن  ،(يحدث غالباً في المنا ق المتضررة

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

 .غذائياً وثقافياً و بيئياً المساعدة المالئمة 

 يمكن اال الع 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 اال الع على معلومات أنشطة اإلغاثة للمجتمع اإلنساني في  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 :الرسمي للوكالة األمريكية للتنمية الدولية، أدناه

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