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 أبرز التطورات

  اورة لها الثلوج واألمطار الغزيرة والرياح القوية إلى سوريا والدول المج" هدى"جلبت العاصفة الشتوية

راا  اجإجمالةة لعدد األتتأكد ولم . يناير/مع بداية الخامس من كانون الثاني خالل األسبوع الذي صادف

المتضررين من الناس، وعلى وجه الخصوص المشردين والنازحةن داخلةاً ممن يعةشون في المخةمات 

وبالرغم من ذلك تعتقد منظمات اجإغاثة على ما يبدو بأن األضرار في تجمعات سكانةة غةر رسمةة، و

في واتٍ مبكر ابل ادو  العاصفة . بقاً الناجمة عن هذه العاصفة أال من التقديرات األولةة التي حددت مس

في جمةع أنحاء سوريا مع منظمة تعاونت المكاتب المةدانةة التابعة للمفوضةة السامةة لشؤون الالجئةن 

أٍي من النازحةن داخلةاً، ممن  الستقباللوضع خطط الطوارئ  (SARC) الهالل األحمر العربي السوري

 .بسبب سوء األحوال الجويةخرى مرة أوتغةةر موااعهم لالنتقال اضطروا 

  أكتوبر /بالتعاون مع شركائها خطة للحماية من فصل الشتاء في شهر تشرين األولأطلقت األمم المتحدة

أكتوبر آنف /ومنُذ تشرين األول. ملةون نسمة في داخل سوريا 3.3، والتي تستهدف مساعدة 4102عا  

دة ومنظمة الهالل األحمر العربي السوري إلى جانب الذكر وحتى هذا الةو ، تمكنت وكاالت األمم المتح

، من توزيع مواد ومستلزمات اجإغاثة الموسمةة المالئمة للوااية من (NGOs)المنظمات غةر الحكومةة 

الشتوية الدافئة وواود التدفئة ومستلزمات الحماية من برد البطانةات والمالبس فصل الشتاء، والتي شملت 

فإن  لألمم المتحدة طبقاً . اعدات النقدية للسكان المتضررين في جمةع أنحاء سورياالشتاء، فضالً عن المس

في ، ال تزال تعاني من نقص ملةون دوالر 412التي تتطلب رصد مبلغ خطة الحماية من فصل الشتاء 

ن أعلذلك في سةاق  .يناير/الثاني كانون 02وفقاً للتقديرات لغاية يو   ملةون دوالر 01التمويل بنسبة 

يناير، أعلن أن /كانون الثاني 01 في منسق األمم المتحدة للشؤون اجإنسانةة في سوريا" يعقوب الحلو"

 .في فصل الشتاء ملةون دوالر لدعم جهود المساعدة 2سةخصص مبلغ صندوق االستجابة الطارئة لسوريا 
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 (USAID/OFDA)مكتب المساعدات األمريكةة الخارجةة للكوارث / الوكالة األمريكةة للتنمةة الدولةة 
2
 (USAID/FFP)مكتب الغذاء من أجل السال   / الوكالة األمريكةة للتنمةة الدولةة  
3
 (State/PRM)مكتب السكان والالجئةن والهجرة التابع لوزارة الخارجةة األمريكةة  

 التمويل اإلنساني
 لالستجابة اجإنسانةة في سوريا

 4101 ولغاية 4104للسنة المالةة 

   USAID/OFDA1 570,730,730$   دوالر 

دوالر  $1,104,580,890    USAID/FFP2 

 State/PRM3 1,371,725,086$ دوالر

$3,046,343,013 
ة األمريكية إجمالي مساعدات حكومة الواليات المتحد

(USG ) ًلإلغاثة اإلنسانية في سوريااستجابة 

المعقدة الطوارئ حالة ــ ياسور  
لمالي   للسنة  ،4 رقم الوقائع نشرة 1025 يناير/الثاني كانون 11                                                                       1025 ةا  

 على موجزة نظرة

 األرقام

 12.2مليون
 في اإلنسانية للمساعدة بحاجة شخص

 سوريا

ديسمبر /كانون األول – المتحدة األمم
2704 

  7.6 مليون
ا النازحين عدد شخص  سوريا في داخليَّ

ديسمبر /كانون األول – المتحدة األمم

2704 

  3.8 مليون
 المجاورةالجئون سوريون في الدول 

 لشؤون المتحدة األمم مفوضية مكتب

 2705يناير /كانون الثاني –الالجئين

  1.6 مليون
 تركيا في سوري الجئ

 شؤونل المتحدة األمم مفوضية مكتب

 2705 يناير/كانون الثاني – الالجئين

  1.2 مليون
 لبنان في سوري الجئ

 لشؤون المتحدة األمم مفوضية مكتب
 2705يناير /كانون الثاني  – الالجئين

622,000 
 األردن في سوري الجئ

 لشؤون المتحدة األمم مفوضية مكتب
 2705يناير /كانون الثاني – الالجئين

235,600 
 عراقال في سوري الجئ

 لشؤون المتحدة األمم مفوضية مكتب

 2705يناير /كانون الثاني – الالجئين

136,700 
 مصر في سوري الجئ

 لشؤون المتحدة األمم مفوضية مكتب

 2705يناير /كانون الثاني – الالجئين

 

 

 أهم األحداث
 لمنظماااااااات اجإنساااااااانةة تساااااااتجةب لتقلباااااااات ا

ةرات الطقااس القاسااي لفصاال الشااتاء الااذي وتاأث

 .يمر على سوريا والدول المجاورة

  مجلس األمن الدولي في األمم المتحدة يصوت

باجإجماااع علااى ااارار لتجديااد تفااوي  التاازا  

األمم المتحدة فاي تمريار وإيصاال المسااعدات 

 .اجإنسانةة عبر الحدود وخطوط المرور

   ارتفااااع عاااادد الالجئاااةن السااااوريةن فاااي عااااا

لةتجااوز عاادد الالجئاةن األفغااان، حةاا    4102

سااجل أكباار نساابة ماان السااكان الالجئااةن تحاات 

الوصااااية الدولةاااة للمفوضاااةة الساااامةة لألمااام 

 (.UNHCR)المتحدة لشؤون الالجئةن 
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   ديسمبر والتي تمت صةاغتها من ابل وكاالت /ن األولكانو 01، التي اطلقت في 4101إن خطة االستجابة االستراتةجةة لسوريا للعا

وبموافقة حكومة الجمهورية العربةة السورية، تتطلب  المانحةاألمم المتحدة والمنظمات غةر الحكومةة مع مداخالت من ابل الجهات 

وتنقسم هذه  .4101يا خالل العا  داخل سورملةون نسمة  04.4ملةار دوالر لتتمكن من تقديم المساعدة اجإنسانةة إلى  4.2تمويل بقةمة 

إيصال وتقديم المساعدات الطارئة المنقذة : توفةر الحماية والمرور أو الوصول إلى السكان المتضررين: الخطة إلى خمسة أهداف

ات آلة ضمان أن تكون: المتأثرةتعزيز ادرة المجتمعات المحلةة المتضررة والمؤسسات : للحةاة والتي تساعد على العةش والمطاولة

، وعلى وجه التحديد الشركاء السوريةن التأكد من ادرات العاملةن المعنةةن في المجال اجإنساني: التنسةق متوازنة أو متوافقة

المعنةةن في خطة االستجابة  وتشةر تقديرات .والمجتمعات التي تساعد األشخاص الضعفاء المحتاجةن األشُد عرضةً للخطر

حة  ستتطلب خدمات توفةر ، 4102في عا  بالمائة  31بنسبة أكثر من اجإنسانةة جود زيادة في االحتةاجات االستراتةجةة لسوريا إلى و

، ستتطلب أغلبةة التمويل في إطار الرعاية الصحةة اتومواد اجإغاثة واألمن الغذائي والزراعة ومساعدالمأوى في حاالت الطوارئ 

 .4101عا  الخطة 

 

 والنزوح السكاني نيةجهود إيصال المساعدات اإلنسا

  يناير على دعم جهود تجمةد القتال العنةف في /كانون الثاني 01ح  مبعوث األمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستةفان دي مةستورا في

تقوي  تسعى لوالتي وتعمل األمم المتحدة مع الحكومة السورية واوات المعارضة في مساعي مفاوضات تجمةد القتال، . مدينة حلب

وكانت اوات الحكومة السورية اد شنت غارات . إيصال المساعدات اجإنسانةة جهود لتمكةن ،واف األنشطة العسكريةف وربما العن

وبالرغم مما تقد  أفادت مصادر  .عت لفرض حصاٍر على المدينة، كما سالمنصرمةنخالل العامةن جوية متكررة على مدينة حلب 

أن اوات المعارضة استردت المكاسب التي حققتها اوات الحكومة السورية وأعادت استحواذها األمم المتحدة خالل األسابةع األخةرة 

وهو أخر طريق " كاستةلو"واللت من احتمالةة تقد  اوات الحكومة السورية نحو طريق ، بالقرب من حلب" حندرات"على ارية 

ن المدنةةن في المناطق الشراةة التي تسةطر علةها شخص م 311,111الى  411,111متبقى للمرور أو الوصول إلى ما يقدر بنحو 

 .اوات المعارضة في تلك المدينة

  الحدودية بةن سوريا التي تـُنظّم اجراءات المعابر شددت مؤخرا القةود ذكرت وسائل األعال  ومنظمات اجإغاثة بأن الحكومة التركةة

وثائق سفر جوازات سفر أو تركةا من سوريا إلى ذين يدخلون األشخاص الحة  تتطلب اجإجراءات الجديدة أن يكون لدى وتركةا، 

لحجم والجدير بالذكر أنهُ في السابق كان الالجئون السوريون يعفون من لوائح ومتطلبات التأشةرة العادية، نظراً . سارية المفعول

على المعابر يدة من ابل الحكومة التركةة المتزاإجراءات تشديد القةود  إن. يفرون من سوريا إلى تركةاالصراع وعدد األشخاص الذين 

  .وضعها كٌل من األردن ولبنان ،دخول وشروط جديدة للتأشةرةالمتطلبات حول في أعقاب إجراءات مماثلة  ، اد جاءتالحدودية

  مخةمة الجارية في أن األعمال العدائة( األونروا) الشرق األدنىذكرت وكالة األمم المتحدة جإغاثة وتشغةل الالجئةن الفلسطةنةةن في 

في عدة مناسبات على إيقاف العملةات المخطط لها مسبقاً الةرموك المحاصر وبالقرب منه ضمن حدود مدينة دمشق، أجبرت الوكالة 

حصص المواد من  211ويتطلب الةو  الواحد توزيع حوالي . ديسمبر/جإيصال وتوزيع المساعدات اجإنسانةة خالل شهر كانون األول

ومع ذلك لم مخةم الةرموك، في  شخص من المدنةةن المحاصرين 01,111لما يقرب من حوالي  الةومي األدنىتلبةة الحد الغذائةة ل

إيصال  منلكن فرق الوكالة تمكنت . على المخةم منذ بدء الحصاريسمح بشكٍل كامل لوكالة األونروا تقديم مساعدات كافةة ومنتظمة 

  .يناير/كانون الثاني 44ديسمبر ولغاية يو  /من حصص المواد الغذائةة منُذ بداية كانون األول 232توزيع إجمالي و

  منتصف في سةطرت اوات المعارضة المسلحة على ااعدتةن عسكريتةن رئةسةتةن، تابعتةن لقوات الحكومة السورية في محافظة إدلب

على المناطق للقصف  رئةسةاً  مصدراً اللتةن كانتا لمتحدة، االستةالء على هاتةن القاعدتةن فقاً لألمم اوو. ديسمبر/شهر كانون األول

اضافةً لذلك، تفةد التقارير  .إلى المحافظةالمدنةة المحةطة، اد دفع بعدٍد غةر مؤكد من النازحةن القادمةن من هذه المناطق للعودة 

عزز كما إلى إدلب،  المؤديالطريق السريع مساحة شاسعة من  فتحقاعدتةن اد الواردة بأن رحةل اوات الحكومة السورية عن هاتةن ال

 .اجإنسانةةإمكانةات وصول المساعدات 

  تواصل وكاالت األمم المتحدة إلى جانب الشركاء التنفةذيةن الجهود الهادفة إلى توصةل المساعدة حةثما أمكن ذلك، على الرغم من

أن وكاالت األمم المتحدة ( أوتشا)ذكر مكتب األمم المتحدة لتنسةق الشؤون اجإنسانةة و. من المناطقاستمرار القةود والعقبات في العديد 

يولةو ولغاية العاشر من كانون /في تموز 4021منُذ أن اعتمد مجلس األمن الدولي القرار المرام تمكنوا و والشركاء التنفةذيةن

حوالي لالطبةة ومواد اجإغاثة ومستلزمات دعم خدمات المةاه والصرف الصحي  من إيصال األغذية واجإمداداتيناير، تمكنوا /الثاني

أعضاٌء من  صوتديسمبر /في السابع عشر من كانون األول .من خالل عملةات تمرير المساعدات عبر الحدود ،ملةون شخص 0.2
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الدولي السابق ذي الرام  تفوي  ارار مجلس األمن تجديدالذي يقضي ب، 4020مجلس األمن الدولي باجإجماع على القرار المرام 

وتجدر اجإشارة . لمساعدة الناس في سوريا، الذي يـُجةز لألمم المتحدة إدخال المساعدات اجإنسانةة عبر الحدود وخطوط المرور 4021

 .4102يناير عا  /سةكون ساري المفعول لغاية العاشر من كانون الثاني 4020إلى أن ارار مجلس األمن المرام 

 

 الغذائياألمن جهود 

  يواصل برنامج األغذية العالمي(WFP ) الشريك لمكتب الغذاء من أجل السال  التابع للوكالة األمريكةة للتنمةة الدولةة، يواصل

ملةون شخص شهرياً في جهوده اجإنسانةة في جمةع أنحاء سوريا، ورغم ذلك يالحظ المعنةون في البرنامج أن  2استهداف أكثر من 

يعرال جهود إيصال وتسلةم األغذية في بع  المناطق وخاصةً في محافظتي دير الزور والراة، حة  أعاق زال ال ي انعدا  األمن

وتمكن برنامج . 4102عا   يونةو/مايو وحزيران/النزاع الدائر طرق المرور إلى المحافظتةن بالكامل وعلى نحٍو متتاٍل منُذ أيار

وال يزال مكتب . ملةون نسمة في داخل سوريا 3.0الوصول بالمساعدات إلى ر من ديسمب/شهر كانون األول خاللاألغذية العالمي 

  الغذاء من أجل السال  التابع للوكالة األمريكةة للتنمةة الدولةة يمثل أكبر جهة مانحة لعملةات برنامج األغذية العالمي في سوريا، حة

 .ملةون دوالر 201اد  المكتب لغاية هذا الةو  أكثر من 

  والتي يسمبر نتائج عملةة التقةةم العاجلة لألغذيةد/كانون األول في منتصف شهر( الةونةسف)منظمة األمم المتحدة للطفولة أصدرت ،

مجتمعات في الالذين يعةشون في مالجئ جماعةة و، سن الخامسة دونلألطفال النازحةن لدراسة حالة وظروف التغذية خصصت 

محافظة من  03وشملت  4102يولةو عا  /تموزمارس و /لةة التقةةم خالل الفترة مابةن آذارجرت عم. في سورياالسكانةة المستضةفة 

نطاق واسع وتـُعـدُّ عملةة التقةةم هذه هي األولى من نوعها التي اكتملت على محافظة،  02بةن إجمالي عدد محافظات سوريا البالغة 

ن األطفال السوريةن يواجهون مستويات طارئة من سوء التغذية الحاد وفقاً وهي لم تـُشر بشكٍل ما إلى أمنُذ بداية األزمة السورية، 

 في ذات الوات أشارت بتفصةل إلى خطر تفشي سوء التغذية في ثالث محافظات تعاني وضعاً غذائةاً فقةراً  للمعايةر العالمةة، لكنها

مستوى سوء التغذية بةن األطفال الذين  وكان(. WHO)على نحٍو شامٍل، بحسب تصنةف منظمة الصحة العالمةة في األمم المتحدة 

بالمائة بالنسبة لألطفال الذين شملهم التقةةم  01سجل من جهٍة أخرى بالمائة بحسب المعايةر الدولةة، لكنهُ  0.4شملهم التقةةم بشكل عا  

كانت نسبة ل اندالع األزمة، حة  ابة 4112حلب ودير الزور وحماة، أي بزيادة عن ما كانت علةه النسبة عا  في كٍل من محافظة 

نسبة الزيادة المشار إلةها في تفشي سوء التغذية الحاد إن . آنذاك وفقاً للنتائج الموثقة لعملةة المسح لصحة االُسرة 2.3سوء التغذية 

بالمائة من أفراد  42من وجدت الدراسة أيضاً أن ما يقرب . مما يدل على وجود حالة من الفقر فةما يتعلق باألغذيةبالمائة  4.3 بلغت

بالمائة  01واال ، جمةع أفراد العائلةلسد حاجة لديهم ما يكفي من الغذاء االُسر ذكروا خالل األسبوع الذي سبق عملةة التقةةم، أنهُ لةس 

 .من بةن هؤالء بأنهم اللوا عدد الوجبات التي يستهلكونها

  ولغاية هذا الةو ، تمكن  4103أبريل عا  /منُذ نةسانالتي ينفذها التكمةلةة من خالل برامج التغذية وتمكن برنامج األغذية العالمي

األغذية المدرسةة إلى لوحده، أوصل البرنامج  4102عا  طفل، ففي  441,111التكمةلةة إلى  بشكل إجمالي من إيصال األغذية

يولةو /ية العالمي اد أطلق في تموزوكان برنامج األغذ. في كٍل من محافظة حلب وريف دمشق وطرطوس طالب مدرسة 10,111

ُ برنامجاً تجريبةاً ي 4102عا   وبالرغم مما تقد  . مرضعات في محافظتي حمص والالذاةةعنى بتقديم اسائم غذائةة للنساء الحوامل والـ

 .ألمم المتحدةل خدمات التغذية الواائةة والعالجةة، وفقاً ملةون من النساء واألطفال بحاجة ل 3.2هناك ما يقدر بنحو  ،ذكره

 

 وخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة صحيةشؤون الال

  يسمبر والتي ضربت مستشفى يقع في مدينة المةادين في محافظة د/كانون األول 02في غاراٍت جوية نفذت اوات الحكومة السورية

أدت و. في المجال الطبي ةن والمرضى والعاملةنوإصابات في صفوف المدنة اً جروحأواع شخص و 04دير الزور، مما أدى إلى وفاة 

في محافظة إدلب، مما  "كفر نبل"أيضاً إلى ضرب مستشفى آخر في ناحةة في نفس الةو  الغارات الجوية لقوات الحكومة السورية 

 .بشخص في ريف محافظة إدل 31,111المستشفى الذي يقد  خدماته لحوالي  لمبنىكامل شخص وتدمةر  03أدى إلى وفاة 

  األدوية  أن الحكومة السورية وافقت على اةا  المنظمة بإيصال ديسمبر/كانون األول 44أعلنت منظمة الصحة العالمةة في

والمناطق التي يصعب الوصول إلةها في  ،محافظة حلبالمناطق التي تسةطر علةها المعارضة شرق  والمستلزمات الجراحةة إلى

 .ظة ريف دمشق، وكذلك إلى بلدة المعضمةة في منطقة الغوطة الغربةةمنطقة الغوطة الشراةة التابعة لمحاف



 4 

  ،تمكنت منظمة الصحة العالمةة وبمساعدة من مكتب المساعدات األمريكةة الخارجةة للكوارث التابع للوكالة األمريكةة للتنمةة الدولةة

جرعة من لقاحات االنفلونزا والمضادات  311,111تمكنت المنظمة من تقديم المستحضرات والمستلزمات الصةدالنةة التي تضمنت 

تدريب الكوادر واامت أيضاً باستعداداً لفصل الشتاء،  وخافضات الحرارة لالستجابة السريعة اللتهابات الجهاز التنفسي الحادالحةوية 

مريكةة الخارجةة للكوارث ويدعم مكتب المساعدات األ. حول شؤون االستجابة ومعالجة حاالت االلتهاب التنفسي الحاد واالنفلونزا

 .كٍل من محافظة حلب وحمص والالذاةة للمستشفةات فيمنظمة الصحة العالمةة أيضاً في جهود الحصول على المولدات الكهربائةة 

  بإمكانةات الوصول وادرة الشركاء التنفةذيةن، يواصل صندوق األمم المتحدة للسكان المتعلقة رغم التحديات(UNFPA)  وبدعم من

من النساء  01,111فقد تلقت . اتقديم خدمات الصحة اجإنجابةة للنساء في جمةع أنحاء سوريتب المساعدات األمريكةة الخارجةة مك

الوالدة الطارئة الرعاية في حاالت والتي شملت تقديم ، حول الصحة اجإنجابةةخدمات ومعلومات ديسمبر /خالل شهر كانون األول

أدوات كما اا  صندوق األمم المتحدة للسكان أيضاً بإيصال  .سرةالُ وخدمات تنظةم اة اجإنجابةة واسائم الحصول على خدمات الصح

في مدينة  إلى مستشفى األمومة التابع لوزارة التعلةم العاليوكذلك إلى المناطق الريفةة في محافظة حلب وتجهةزات الصحة اجإنجابةة 

، بما في ذلك عملةات بجودة أفضلشخص في تلقي خدمات صحة إنجابةة  01,111حلب، ما من شأنِه أن يوفر الفرصة لحوالي 

مجموعة من أدوات الصحة اجإنجابةة إلى وزارة الصحة السورية ووزارة التعلةم  421 إضافٍة لذلك اد  الصندوق. الوالدة اآلمنة

  من الممكن أن تساعد هذه المواد في حةتنظةم األسرة السورية، العالي السورية ومنظمة الهالل األحمر العربي السوري وجمعةة 

 .في جمةع أنحاء البالدمن النساء  201,111 احتةاجات أكثر منتلبةة 

  ًلم تبلغ سوريا عن أي حالة يشتبه بإصابتها بمرض شلل األطفال خالل عاٍ  كامٍل، أي للمبادرة العالمةة الستئصال شلل األطفال،  وفقا

الكبةرة الشاملة على مستوى البالد خطر تفشي مرض شلل األطفال حملة التحصةن د وضعت لق .يناير/كانون الثاني 40لغاية يو  

 .4103، منُذ أواخر العا  (0)مصنف نوع إصابة بفةروس شلل األطفال البري  32اكتشاف تحت السةطرة، وذلك في أعقاب 

  ديسمبر انقطاعاً في /شهر كانون األولفي محافظة إدلب خالل  041,111ملةون شخص في محافظة حلب وحوالي  0.0شهد حوالي

وسعةاً في تقلةل الضرر اامت منظمة الهالل . خدمات الماء والكهرباء، وفقاً لما أوردهُ مكتب األمم المتحدة لتنسةق الشؤون اجإنسانةة

وسهلت عملةات لتر من واود الديزل إلى المحطة الرئةسةة لضخ المةاه في مدينة حلب،  21,111األحمر العربي السوري بنقل 

بتقديم  يقو  شركاء مكتب المساعدات األمريكةة الخارجةة للكوارثو. لبع  المناطق في مدينة حلبجإيصال المةاه بشكل مؤات 

كما يعمل المجتمع اجإنساني . خدمات المةاه والصرف الصحي والنظافة العامة في المحافظتةن المذكورتةنالمساعدات الخاصة بتوفةر 

 .جإصالح وإعادة بناء البنةة التحتةة جإمدادات المةاه في المناطق المتضررةتحديد الخةارات المستدامة تقةةم وعلى  من جانبه أيضاً 

اد شهدت منُذ دمشق،  محافظة  وريف دمشق وكذلك في حلب وإدلبوالجدير بالذكر أن نظم امدادات المةاه في كٍل من محافظة 

وتشةر تقارير مكتب األمم المتحدة لتنسةق . من ابل الجماعات المسلحةأو استهدافاً مقصوداً في اجإمداد  نقصاً سبتمبر الماضي /أيلول

عن ما كانت علةه ابل اندالع األزمة، فلقد بالمائة  11من نسبة  ألال تاد انخفض اإمدادات المةاه في سوريإلى أن الشؤون اجإنسانةة 

 .4102عا   خاللوانخفاض مستويات هطول األمطار  نةة التحتةة المدمرةهذا المستوى نتةجةً للصراع وعد  إصالح البتدنت إلى 

 

 سلع ومواد اإلغاثةتوفير 

   ولغاية هذا الةو ،  4102ادمت منظمة الةونةسف في سوريا منُذ أن بدأت توزيع مواد الدعم والوااية من فصل الشتاء في أواخر العا

، حة  تساوي اطعة من البطانةات 21,111ووزعت أيضاً طفل،  301,111لحوالي ادمت المنظمة المالبس الشتوية المناسبة موسمةاً 

واستجابةً للتخفةف من األضرار التي سببتها العاصفة الشتوية في مطلع كانون . ملةون دوالر 02اةمة هذه المواد مجتمعة أكثر من 

ومكتب المحافظ، نظمة الهالل األحمر العربي السوري المفوضةة السامةة لشؤون الالجئةن وممع  يناير بدأت منظمة الةونةسف/الثاني

كما اامت منظمة الةونةسف  .خةمة ومواد إغاثة طارئة مثل مستلزمات النظافة للسكان المتضررين في محافظة إدلب 311بدأوا بتوفةر 

داخلةاً في محافظة زحةن للنا" نوروز"طفل ممن يقةمون في مخةم  3,111ابةل ادو  العاصفة الشتوية بتوزيع مالبس شتوية على 

ودير لتوفةرها للسكان المتضررين من النزاع في كٍل من محافظتي الراة  اجإمدادات محلةاً  تجمةعالةونةسف أيضاً على وتعمل . الحسكة

تكفي لتغطةة بموااع معةنة  مخزوناتهةأت المنظمة بواٍت سابٍق  منظمة الهالل األحمر العربي السوريوبالتعاون مع  ،الزور

افظة حلب ودمشق وحمص في كٍل من محطفل  41,111تكفي لكسوة  مالئمة موسمةاً مالبس شتوية وتتضمن عائلة،  41,111

عائلة أخرى، ووزعت مجموعات من مواد الوااية من فصل  31,111الةونةسف أيضاً البطانةات على منظمة وزعت  كما .وطرطوس

 .شمال وجنوب سوريافي المناطق التي يصعب الوصول إلةها في مل تمَّ توزيعها بالكاطفل،  2,211الشتاء على حوالي 
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 تدابير الحماية

  هجمة اد واعت ضد العديد من المدارس في جمةع أنحاء سوريا خالل الفترة  01ذكرت تقارير منظمة الةونةسف أن ما يقرب من

وفقاً لتقارير . أسفر عن مقتل وإصابة مئات األطفالمما ، 4102ديسمبر عا  /يناير وكانون األول/المحصورة مابةن شهر كانون الثاني

منظمة الةونةسف فإن العدد الحقةقي لألطفال المتضررين هو على األرجح أعلى مما ذكر سلفاً، مع وجود مؤشرات على أن بع  

 .الهجمات اد تكون متعمدة

 

الالجئين مساعدةشؤون   

 إقليمياً 

  بةنما كانت تحمل على في البحر األبة  المتوسط التي تركها طواامها سفن الشحن من أعترض خفر السواحل اجإيطالي مؤخراً اثنتةن

 حواليعلى متنها تحمل  سفةنةً ديسمبر /كانون األول 30وكان خفر السواحل اجإيطالي اد أنقذ في . متنها المئات من الالجئةن السوريةن

السفةنة الثانةة التي رصدها وكانت  .انطلقت من محافظة طرطوس ووفقاً لما ورد فإن السفةنة اد السوريةن،معظمهم من  الجئ 111

الجئ سوري من بةنهم  321اد انطلقت اادمة من تركةا، وكانت تحمل على متنها  ،يناير/كانون الثاني 4خفر السواحل اجإيطالي يو  

إلى تجار البشر حة  يعدون الالجئةن بنقلهم  إن هذه الحوادث تسلط الضوء على االستراتةجةة الجديدة التي يعتمدها. طفالً  21أكثر من 

يعتمده الالجئون السوريون في  جديدٍ  أوربا ابل أن يتخلوا عنهم عمداً في عرض البحر، وربما تشةر هذه الحوادث أيضاً إلى توجهٍ 

  .على نحٍو متزايدصعوبة عبور الحدود البرية تشتد اتخاذ الطريق البحري، حة  

 الدولةة  صايةالوت مدرجة تح، مسجلةن أكبر نسبة الجئةن 4102في عا  من حة  العدد الالجئون األفغان  تجاوز الالجئون السوريون

، بالمائة من إجمالي حاالت اللجوء المسجلة لدى المفوضةة 43ما يمثل نسبة  وهومفوضةة السامةة لألمم المتحدة لشؤون الالجئةن، لل

هو اآلن في المرتبة عدد الالجئةن السوريةن وتالحظ مفوضةة شؤون الالجئةن أن  .يناير/وفقاً لتقرير نشر في السابع من كانون الثاني

ويعكس هذا التقرير الوضع . لدى المفوضةة الالجئةن المسجلةنعدد إجمالي  من حة الفلسطةنةةن الثانةة فقط بالنسبة لعدد الالجئةن 

مسجلة ضمن اائمة المفوضةة السامةة لشؤون بل عامةن من اآلن احة  أن سوريا لم تكن المتدهور على نحٍو متسارع في سوريا، 

 .تـُعـدُّ بمثابة المصادر التي يأتي منها الالجئونأكثر البلدان التي بةن بلداً من  31الالجئةن التي تضم 

 العدد المتزايد من  من الوصول بالمساعدات إلى، 4102عا   فيالشريك لمكتب الغذاء من أجل السال   برنامج األغذية العالمي تمكن

 0.2يناير إلى /ملةون في شهر كانون الثاني 0.2حة  ارتفع عدد الالجئةن السوريةن من البلدان المجاورة، الالجئةن السوريةن في 

ويقد  برنامج األغذية العالمي المساعدة في المقا  األول من خالل توزيع القسائم أو . ديسمبر/ملةون الجئ في شهر كانون األول

قسائم منظومة ال تضخوإضافةً لذلك . حرية االختةار في التبضعوالتي توفر لالُسر الالجئة االحترا  والكرامة اجإلكترونةة، بطااات ال

تدفق المستضةفة على تحمل عبء ، مما يساعد المجتمعات االاتصاد المحليالنقدية في السةولة  برنامج األغذية العالمييعتمدها التي 

ملةون  240ساهمت منظومة القسائم التي ينفذها برنامج األغذية العالمي في ضخ إجمالي حوالي فقط،  4102ا  الالجئةن، ففي ع

بلغ مجموع ما تمَّ ضخه منُذ بدء العمل في حةن وتركةا،  المحلي لكٍل من مصر والعراق واألردن ولبنان االاتصادحوض  دوالر في

وال يزال مكتب الغذاء من أجل السال  يمثل أكبر جهة مانحة لعملةات برنامج . دوالرملةار  0منظومة القسائم وحتى اآلن أكثر من ب

 .ملةون دوالر 141األغذية العالمي التي تساعد الالجئةن السوريةن، حة  اد  المكتب لغاية هذا الةو  حوالي 

 العراق

  ة، والمناطق المحةطة بها في شمال سوريا منُذ باللغة الكردي" كوباني"الجئ سوري من مدينة عةن العرب  42,111فـرَّ أكثر من

واد تجاوز إجمالي . السامةة لشؤون الالجئةن للمفوضةة العراق، وفقاً في إالةم كردستان ، ووصلوا إلى 4102سبتمبر عا  /أواخر أيلول

وافدين السوريةن الجدد لل 41,111وهو  4102المحدد ضمن خطة  الطوارئ الموضوعة من ابل المفوضةة للعا   العدد الوافدينعدد 

 11,111والبالغ  4101الطوارئ الموضوعة من ابل المفوضةة للعا   العدد المحدد ضمن خطةفي العراق، وهو ما يمثل أيضاً نصف 

، ولذلك في الوات الراهن إن مخةمات الالجئةن األربعة في محافظة أربةل في العراق اد وصلت إلى كامل ادرتها االستةعابةة. الجئ

وتقو  المفوضةة في الوات الراهن . لالجئةن جنوب مدينة أربةلخامس لبناء مخةم ط المفوضةة والسلطات الكردية اجإالةمةة تخط

 .في محافظة دهوك" كويالن" الوافدين الجدد من سوريا إلى مخةمبإرسال 

 لخارجةة األمريكةة، أن شركاء المفوضةة ذكرت مفوضةة شؤون الالجئةن الشريكة لمكتب السكان والالجئةن والهجرة التابع لوزارة ا

. ديسمبر/كانون األولأواخر لالجئةن السوريةن في محافظة األنبار العرااةة في المساعدات داخل مخةم العبةدي المحلةةن ااموا بتوزيع 
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 تحةلكما والمزمنة،  حالة مرضةة من الحاالت المرضةة الحادة 011اامت إحدى الجهات المحلةة الشريكة للمفوضةة بمعاينة وعالج 

رى شريكة خإضافةً لذلك اامت جهة محلةة أ. ثانوية للرعاية الصحةةمرافق على نحوٍ منتظم أفراد آخرين إلى هذه الجهة المحلةة و

وترااب المفوضةة ووكاالت أخرى من األمم المتحدة . المخةملكل أسرة من الالجئةن في واود التدفئة لتر من  011للمفوضةة بتوزيع 

نحو المناطق المحةطة بمدينة  منُذ أن تقد  تنظةم الدولة اجإسالمةة في العراق وسوريا حة  بدأ ذلكلوضع في مخةم العبةدي عن بعد، ا

 .4102يونةو عا  /القائم في حزيران

 األردن

  أوضاع  يناير حول/انيكانون الث 02اصدرت مفوضةة شؤون الالجئةن ومنظمة اجإغاثة والتنمةة الدولةة غةر الحكومةة تقريراً في

 011,111لحوالي إلى البةانات التي تم جمعها من الزيارات المنزلةة  واستناداً . الالجئةن الذين يعةشون خارج المخةمات في األردن

معقبة دراسة تكمةلة أظهر التقرير الجديد الذي يأتي بمثابة ، 4102عا  يونةو /يناير وحزيران/الفترة مابةن كانون الثانيخالل  الجئ

الوطني،  األردن يعةشون اآلن تحت خط الفقر في جمةع أنحاءأن ثلثي الالجئةن هر ظ، أ4102مارس عا  /بق صدر في آذارلتقرير سا

ال يملك حوالي . دوالراً للفرد الواحد شهرياً  21حة  تعةش االُسرة بأال من  تعاني فقراً مداعاً، ستة اُسر الجئةوإن واحدة من بةن كل 

الُسر التي تمت زيارتها وسائل للتدفئة، كما أن ربع العدد ال يحصلون على طااة كهربائةة مستقرة يمكن االعتماد علةها، نصف عدد ا

من نصف النفقات  أكثرمستأجرة الأماكن اجإاامة  ستنزفوت. بالمائة إلى مرافق الصرف الصحي 41وفي ذات الوات يفتقر حوالي 

 .لخف  التكالةفعلى مشاركة السكن مع آخرين ئالت العديد من العامما أجبر المنزلةة، 

  كجزٍء من جهود االستجابة للوااية من فصل الشتاء في األردن تواصل كل من مفوضةة شؤون الالجئةن الشريكة لمكتب السكان

سوريةن في تقديم الدعم في حاالت الطوارئ لالجئةن الوالالجئةن والهجرة ومع المنظمات المحلةة غةر الحكومةة، يواصلون 

من األُسرة الالجئة  30,111دات النقدية الشتوية إلى ويتضمن ذلك تقديم المالبس الشتوية والمساعالمخةمات والمناطق الحضرية، 

بطانةة، منُذ  11,111حوالي  وشملشخص  022,111حوالي  إلىالمساعدات ووصل ما تمَّ توزيعه من الضعةفة المعرضة للخطر، 

جئةن من جنسةات الالواستفاد أيضاً من هذه التوزيعات . نوفمبر/تشرين الثانيمنتصف من فصل الشتاء في  أن بدأت جهود الوااية

خالل العاصفة الشتوية األخةرة، مفوضةة الالجئةن على وجود خط ساخن للتواصل  حافظت. أخرى واألردنةةن من ضعفاء الحال

 4,111بطانةة وحوالي  11,111 ادمت المفوضةة أكثر منإضافةً لذلك . عاألوضافي جمةع أنحاء األردن لمراابة  موظفاً   60ونشرت

المالئمة  الموسمةةمن اسائم مواد اجإغاثة  041,111لالجئةن، ووزعت أكثر من " األزرق"مخةم ضرراً في تمدفئة لألشخاص األكثر 

من المناطق التي وبعد هدوء العاصفة عملت المفوضةة مع الشركاء التنفةذيةن على إزالة الماء . على سكان مخةم الزعتري لالجئةن

 .توزيع مواد اجإغاثة وواصلتالمتضررة في مخةم األزرق، المالجئ إصالح اامت بوالمةاه في مخةم الزعتري غمرتها 

  مساعدة شتوية جديد في مخةمي األزرق والزعتري في أطلقت منظمة الةونةسف الشريكة لمكتب السكان والالجئةن والهجرة برنامج

تقو  منظمة الةونةسف ومن خالل شركة وثةقة مع برنامج األغذية العالمي بتحمةل دفعات نقدية  .يناير/كانون الثاني 2األردن بتاريخ 

طااات االئتمان اجإلكترونةة المقدمة ، لةتم تحمةلها إلى ب02دوالر لكل طفل دون سن الـ  41دينار أردني أو ما يعادل حوالي  02بقةمة 

 .المحالت القائمة في المخةمةنفي شراء المواد الغذائةة  فياألسر الالجئة  هاالتي تستخدمس من ابل برنامج األغذية العالمي، في األسا

ويـُشار إلى أن منظمة . طفل 20,111من األسواق لما يقدر بنحو شراء المالبس الشتوية من  العائالتستمكن هذه المساعدة النقدية و

من خالل منظومة القسائم اجإلكترونةة  ر غذائةةالةونةسف هي الوكالة األممةة األولى في األردن التي تقو  بتحمةل مساعدات نقدية غة

 .التي يوفرها برنامج األغذية العالمي

 لبنان

  لفصل الحرارة  درجاتاالنخفاض الشديد في  بسببراً وادي البقاع ومناطق المرتفعات األخرى يمثلون المناطق األكثر تضرال يزال

إلى خةا  مقامة ويضطرون لالنتقال من مساكن مستأجرة المزيد من النازحةن السوريةن يستنزفون مدخراتهم  لكونالشتاء في لبنان، و

وفقاً لتقارير منظمة  المناطق يكافحون من أجل توفةر سبل العةش،أصبح الكثةر من الناس في تلك  غةر رسمةة، في مستوطناتٍ 

عت أيضاً اُسرة، ووز 4,111بطانةة على  1,111استجابةً للمساعدة من العاصفة األخةرة وزعت منظمة الةونةسف و. الةونةسف

اللبنانةة " بــةــونـد"جمعةة وطفل من خالل وزارة الصحة العامة في لبنان،  3,411 على البسكويت المدعم عالي السعرات الحرارية

من المستوطنات  211وحدة طبةة متنقلة ممولة من منظمة الةونةسف ومنتشرة في  41من خالل ظمة غةر حكومةة، وأيضاً وهي من

منظمة الةونةسف تجهةزات حالة مرضةة من خالل استخدا   0,211عالجت هذه الوحدات الطبةة المتنقلة أيضاً . السكنةة غةر الرسمةة

 لصدرية والحمى واألمراض الجلديةمابةن االنفلونزا والنزالت االتي عولجت  تالحااللمخزونة سلفاً لهذا الغرض، وتراوحت ا

تمكنت المداخالت والمساعدات الشتوية التي تقدمها منظمة الةونةسف الشريكة لمكتب السكان . المرتبطة بانخفاض درجات الحرارة

من  412,111من أن تجد طريقها إلى يناير، تمكنت /ن الثانينوفمبر ولغاية كانو/رة خالل الفترة من تشرين الثانيوالالجئةن والهج
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 11,111وتلقى حوالي  .باجإضافة إلى األطفال اللبنانةةن الضعفاء المعرضةن للخطر هذا والفلسطةنةةن،السوريةن الالجئةن األطفال 

، وهذه النسبة تمثل ة من فصل الشتاء، تلقوا مستلزمات وإمدادات الوااياتطفل ممن يعةشون في مستوطنات مخةمة في مناطق المرتفع

  .في مستوطنات غةر رسمةة في جمةع أنحاء البالدبالمائة من عدد األطفال السوريةن الالجئةن المقةمةن  01حوالي 

 يناير، اامت منظمة الةونةسف وبمساعدة مكتب /على هامش التحضةرات واالستعدادات للعاصفة الشتوية في أوائل كانون الثاني

مستلزمات المالجئ، في ووالواود والخشب ومواد والهجرة بتعزيز مخزونات الطوارئ لديها من حة  البطانةات  نوالالجئةالسكان 

لقد بدأت جهود الدعم . الوات الذي كانت فةه فرق الوكاالت المشتركة على أهبة االستعداد لعملةات االستجابة والنقل والتوزيع الطارئ

بتقديم مجموعة مساعدات مختلطة أكتوبر، حة  اامت مفوضةة شؤون الالجئةن /لبنان في تشرين األول الشتوي لالجئةن السوريةن في

ت أيضاً مستلزمات العزل في مناطق أكثر ارتفاعاً، كما وزعوالموااد واسائم الواود لالجئةن الذين يعةشون تضمنت المنح النقدية 

تقد  مفوضةة شؤون الالجئةن الدعم المالي ألكثر . رضة لخطر الظروف الجويةلالجئةن الذين يقةمون في مساكن أو خةا  معالحراري 

 21,111باجإضافة لذلك تمكنت منظمة الةونةسف من تقديم المالبس الشتوية إلى . فرد 211,111 عادلعائلة أو ما ي 11,111من 

 .شخص آخر 021,111الجئ في لبنان، ومن المتواع أن تصل هذه التوزيعات المستمرة إلى ما يقرب من 

 خطة االستجابة لألزمة )عن إطالق " يان إلةسون"ونائب األمةن العا  لألمم المتحدة " تما  سال "كٌل من رئةس الوزراء اللبناني  علنأ

بأن األمم " روس ماونتن"وبهذا الصدد أشار نائب المنسق الخاص لألمم المتحدة . ديسمبر في بةروت/كانون األول 01في ( اللبنانةة

 كذلكملةون الجئ في لبنان و 0.1 ملةار دوالر لمساعدة 4.0لمتحدة راضةة عن الحصةلة النهائةة، التي تدعوا إلى تخصةص أكثر من ا

 .من المواطنةن اللبنانةةن الضعفاء األكثر عرضة للخطرملةون  0.1

 رة التربةة اللبنانةة تستعد لوضع خطة عملإلى أن وزايناير /كانون األول 01في مؤتمر صحفي في  أشار وزير التربةة اللبناني 

ته بدأت بالفعل في وأكد الوزير أن وزار .على فرصة التعلةم بمن فةهم الالجئةن السوريةن في لبنان لضمان حصول جمةع األطفال

 .تكالةف دراستهمجئةن السوريةن لدعم توفر خدمات التعلةم لالالتي تحويل األموال إلى المدارس العامة 

 تركيا

 مالجئ مؤاتة كانت تأوي أكثر من يناير بتفكةك /وفقاً لوسائل اجإعال ، اامت سلطات الحكومة التركةة في أنقرة مطلع كانون الثاني

الجئ من جمةع أنحاء تركةا إلى مخةم مبني بشكل  3,111ويـُذكر أن السلطات التركةة اامت بإرسال حوالي . الجئ سوري 311

، ووفقاً لما ورد فإن هذا اجإجراء هو جزٌء من عملةة محددة جإرسال االُسر الضعةفة المتضررة إلى "غازي عنتاب"خاص لالجئةن في 

 .درجات الحرارة في فصل الشتاءنظراً النخفاض  ،المخةمات

  يلدريم بةازيت"تتعاون منظمة الصحة العالمةة الشريكة لمكتب السكان والالجئةن والهجرة مع وزارة الصحة التركةة وجامعة "

المهني  لتعزيز التكامليتعاونون معاً  ،وجامعة غازي عنتابالتركةة في أنقرة، وكذلك مع مديرية صحة محافظة غازي عنتاب 

تمكةنهم من مواصلة في منظومة الصحة التركةة، وللةتم إشراكهم المؤات للكوادر المعنةة بالمجال الصحي من الالجئةن السوريةن 

عرضت منظمة  هذه الجهودهامش  علىو. المخةمات والمناطق الحضريةتوفةر خدمات الرعاية الصحةة لالجئةن السوريةن في 

نوفمبر، /تشرين الثانيالرعاية الصحةة األولةة في تركةا في أواخر حول شؤون واحد ألسبوع دورة تدريبةة الصحة العالمةة تقديم 

ة الصحةة في الرعايفي تقديم  يستعةنون بخدمات الصحة التركةةالسوريةن بظروف العمل، الذين هم في األساس لتعريف األطباء 

الخدمات الطبةة لالجئةن طبةب سوري يقدمون اآلن  41عن هناك ما ال يقل و .السورية-الحدود التركةةبالقرب من الوااعة مخةمات ال

 .غةر الحكومةة اتمنظمإحدى التديرها  السوريةن في عةاداتٍ 

 

 جهود ومساعدات إنسانية أخرى

 ملةون يورو، ما يعادل حوالي  32.4لحكومة األلمانةة عن تقديم مساهمة مالةة بقةمة يناير أعلنت ا/في التاسع عشر من كانون الثاني

ً لمهمة االستجابة اجإنسانةة لالجئةن السوريةن في لبنان والتي تنفذها منظمة الةونةسف 32.1 باجإضافة إلى و. ملةون دوالر، دعما

التعلةم الرسمي وغةر  مننوعةة جةدة فرص الحصول على وفةر منظمة الةونةسف في ت ستساعد هذه المنحة المالةة األخرى األنشطة

 .خدمات حماية الطفلللفتةات والفتةان والنساء للحصول على وافةة ومالئمة  وستضمن توفةر سبلٍ  ،بةئاٍت آمنة ومحمةةفي  الرسمي

  البطانةات لعاصفة الشتوية، حة  نقلت عملةات نقل جوي طارئة استجابةً للتخفةف من أضرار اأطلقت دولة اجإمارات العربةة المتحدة

. يناير/كانون الثاني 0، في ولبنان السوريةن في غزة والعراق واألردن لالجئةناإلى  المدفئاتوالمالبس الشتوية واألغذية واألدوية و

ما يصل  نقلمن  وتمكنت الطائرات .وأفراد خاصةوجاء تمويل هذه الحملة من حكومة دولة اجإمارات العربةة المتحدة ومن شركات 
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والمناطق الحضرية، وأشار مسؤولون في االمم بطانةة إلى األردن من أجل الالجئةن السوريةن المقةمةن في المخةمات  12,111 إلى

. وفقاً لوسائل اجإعال في مخةمات الالجئةن األخرى في جمةع أنحاء المنطقة،  إلى الناسفي طريقها أن هناك مواد أخرى بالمتحدة 

 .اجإغاثة في المخةماتعملةة توزيع مواد عم جمعةة الهالل األحمر اجإماراتي بالتعاون مع مفوضةة شؤون الالجئةن بدوتقو  

  على الالجئةن السوريةن الذين يعانون من يناير، لتوزيع المساعدات /كانون الثاني 04أطلقت جمعةة الهالل األحمر الكويتي حملةً في

 .البطانةات والمالبس الشتوية وأجهزة التدفئة والواودوستتضمن هذه المساعدة  .الحرارة في لبنان برد الشتاء وانخفاض درجاتآثار 

  ملةون دوالر على شكل  0بتقديم  متعهداً ، ديسمبر/كانون األول 02مخةم الزعتري في "يون بةونغ سي"زار وزير الخارجةة الكوري

مساكن منقولة )كرفان  311مة الكورية غالبةة هذا التمويل لشراء وخصصت الحكو. هناك لالجئةن السوريةنمساعدات إنسانةة 

 .في تحسةن مرافق التعلةم في المخةمالتمويل ما يتبقى من هذا وسةساعد الالجئةن السوريةن، ألُسر ( جاهزة

 

 

 إحاطة موجزة

  تعهاد الارئةس بشاار 4100 عاا  ماارس/آذارشاهر في اعقاب التظاهرات السالمةة التاي خرجات ضاد الحكوماة الساورية فاي ،

، وعنادها بادأت القاوات النظامةاة د علاى األرضفي أن تتجسومع ذلك فشلت اجإصالحات . األسد بإجراء اصالحات تشريعةة

اـالسورية الموالةة للرئةس بشار األسد باساتخدا  العناف لاردع التظااهرات، األمار الاذي ح الجماعاات المسالحة علاى الارد  ل  ـمَّ

 .لالنتقا 

 ساورية مظلاة بمديناة الدوحاة فاي اطار، شاكلت فصاائل المعارضاة ال 4104 عاا  نوفمبر/في اجتماعٍ عقد خالل تشرين الثاني

واااد ". االئااتالف الساوري"وُعرفاات أيضااً باسام " االئاتالف الااوطني لقاوى الثاورة والمعارضااة الساورية"تنظةمةاة ُسامةت بااـ 

كاااانون  00بهاااذا التحاااالف باعتبااااره الممثااال الشااارعي للشاااعب الساااوري فاااي ( USG)اعترفااات حكوماااة الوالياااات المتحااادة 

أنشاأ التحاالف الساوري حكوماة ساورية مؤاتاة وهاي معارضاة  4103  ماارس عاا/آذار 02وفي  .4104 عا  ديسمبر/األول

لحكومة الجمهورية العربةاة الساورية وتتمركاز فاي مواااع مةدانةاة ال مركزياة فاي جمةاع أنحااء المنااطق التاي تساةطر علةهاا 

 .المعارضة في سوريا

  وبعااد تشااكةله بواااٍت اصااةر أنشااأ  االئااتالف السااوري وحاادة تنسااةق المساااعدات(ACU )المساااعدات دف تنسااةق جهااود بهاا

ويلتقاي ممثلاون مان الحكوماة األمريكةاة وجهاات مانحاة أخارى باجإضاافة إلاى المنظماات غةار . اجإنسانةة المقدمة إلى ساوريا

وحادة تنساةق المسااعدات لتباادل المعلوماات بشاأن االحتةاجاات التاي تام تحديادها مناتظم ماع  أسااسعلاى ( NGO)الحكومةة 

 .تي ُخطط لها، إلى جانب التحديات التي تواجه توفةر المساعداتوالمساعدات الحالةة وال

  للضاغط علاى الحكوماة 4102عاا   فبرايار/شاباط 44فاي  4032تبنى مجلس األمن الدولي التابع لألمم المتحادة القارار راام ،

ساانةة دون اةاود فاي السورية والجهات المسلحة الفاعلة األخرى، للسماح بوصول عمال اجإغاثة والمعونات والمساعدات اجإن

وحاادد القاارار المناااطق ذات األولويااة التااي تسااتدعي الحصااول علااى مساااعدات اجإغاثااة الطارئااة، حةاا  تقااو  األماام . سااوريا

المتحدة بنشر تقارير مراابة شهرية حول متابعة التقد  المحرز في تنفةذ أهاداف القارار والمكاساب التاي تتحقاق فاي إمكانةاات 

 .لمستمرة التي تقف بوجه إمكانةات الوصول إلى المناطق المعنةةالوصول، وكذلك العقبات ا

  الاذي ياـُجةز لألمام المتحادة إدخاال  4021تبنى مجلس األمن الدولي باجإجماع، القارار المارام  4102يولةو عا  /تموز 02في

الحاجة للحصاول علاى وإيصال المساعدات اجإنسانةة عبر الحدود وخطوط المرور إلى السكان المتضررين من النزاع، دون 

ويسمح القرار الجدياد لألمام المتحادة باساتخدا  أربعاة معاابر حدودياة مشاتركة مان تركةاا واألردن . موافقة الحكومة السورية

والعراق، باجإضافة إلى المعابر األخرى المستخدمة في األساس من ابل وكاالت االمم المتحدة لنقل المساعدات اجإنسانةة إلاى 

نص القارار أيضااً علاى إنشااء آلةاة مرااباة ومتابعاة تحات سالطة األماةن العاا  لألمام المتحادة باان كاي ماون ويا. داخال ساوريا

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

  بالمائاة يعةشاون فاي  11بضمنهم أكثر من  في سوريا، نيالجئ فلسطة 121,111ما يقرب من سجلت وكالة األونروا وجود

حولهااا بشااكل ملحااوظ علااى  ومااامخةمااات الفلسااطةنةةن وولقااد أثاار القتااال العنةااف فااي أحةاااء  .دمشااق والمناااطق المحةطااة بهااا

أنحااء ساوريا تبلاغ نسبة الالجئةن الفلسطةنةةن النازحةن داخلةاً في  األونروا بأنتُقدر وكالة و. الالجئةن الفلسطةنةةن في سوريا

تستضاةف ساوريا و .بالمائة من المهجرين أو الناازحةن إلاى البلادان المجااورة 02بالمائة، يضاف إلى ذلك نسبة  11أكثر من 

 .الجئ عرااي متواجدين بشكل أساسي في منطقة دمشق الكبرى 32,111 نحوأيضاً ما يقدر ب
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1025للسنة المالية  والدول المجاورة لهاسوريا  إلى حكومة الواليات المتحدة األمريكيةالمساعدات اإلنسانية المقدمة من 
1

 

النشاط     الشريك التنفيذي  المبلغ الموقع 

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

(NGO) سوريا المساعدات الغذائةة الشركاء من المنظمات غةر الحكومةة  $ 5,000,000 

( الفاو)التابعة لألمم المتحدة األغذية والزراعة منظمة 
  والشركاء من المنظمات غةر الحكومةة

 الزراعة واألمن الغذائي
والدول  سوريا

 المجاورة
$2,865,873  

لألمم برنامج األغذية العالمي  
(WFP) المتحدة 

(EMOP) سوريا عملةات الطوارئ في سوريا  $ 55,000,000 

لألمم برنامج األغذية العالمي  
(WFP) حدةالمت  

(EMOP) مصر عملةات الطوارئ اجإالةمةة  $ 4,828,656 

لألمم برنامج األغذية العالمي  
(WFP) المتحدة 

(EMOP) العراق عملةات الطوارئ اجإالةمةة  $ 5,143,575 

لألمم برنامج األغذية العالمي  
(WFP) المتحدة 

(EMOP) األردن عملةات الطوارئ اجإالةمةة  $ 22,604,125 

لألمم ية العالميبرنامج األغذ  

(WFP) المتحدة 
(EMOP) لبنان عملةات الطوارئ اجإالةمةة  $ 26,806,994 

لألمم برنامج األغذية العالمي  
(WFP) المتحدة 

(EMOP) تركةا عملةات الطوارئ اجإالةمةة  $ 10,616,650 

(USAID/FFP)  الدولية الوكالة األمريكية للتنمية/مكتب الغذاء من أجل السالمإجمالي مساعدات   $ 132,865,873 

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

(UNDP) برنامج األمم المتحدة اجإنمائي 
التعلةم، الصحة وشؤون المةاه والصرف الصحي والنظافة 

(لمجتمعات التي تستضةف الالجئةن السوريةنا دعم)العامة   
  األردن،العراق، 
تركةالبنان،   

 $ 10,000,000  

(PIO)     0,160,000 $ تركةا المساعدات الغذائةة    الشركاء من المنظمات الدولةة العامة

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

$11,860,000 

 144,725,8736 $ 1025سوريا والدول المجاورة لها للسنة المالية  إلى الحكومة األمريكية المقدمة منإجمالي المساعدات اإلنسانية  

 

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

  

النشاط        الشريك التنفيذي  المبلغ الموقع 

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

(NGO) الشركاء من المنظمات غةر الحكومةة 

الزراعة واألمن الغذائي واالنتعاش االاتصادي وأنظمة السوق، 
الدعم الصحة، تنسةق الشؤون اجإنسانةة وإدارة المعلومات، 

لتغذية والحماية وسةاسة إدارة اوسلع اجإغاثة،  اللوجستي
، المةاه والصرف المالجئ والتوطةن، اتالمخاطر والممارس

.والنظافة العامة الصحي  

 244,584,485$ سوريا

(PIO)   2,000,000$ سوريا الصحة والدعم اللوجستي وسلع إغاثة   الشركاء من المنظمات الدولةة العامة

تحدةالم إدارة شؤون السالمة واألمن في األمم  
(UNDSS) 

إدارة المعلوماتتنسةق الشؤون اجإنسانةة و   500,000 $ سوريا 

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

(الةونةسف)منظمة األمم المتحدة للطفولة   
 المةاه والصرف الصحي والنظافة، التغذية، الحماية، الصحة

ةالعام  
 24,111,111 $ سوريا

مكتب األمم المتحدة لتنسةق الشؤون اجإنسانةة  
 (أوتشا)

 تنسةق الشؤون اجإنسانةة وإدارة المعلومات
 

 $3,000,000  

(UNFPA) الدعم اللوجستي ومواد اجإغاثة، الحمايةالصحة صندوق األمم المتحدة للسكان ،   4,500,000$   سوريا 
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مملأل برنامج األغذية العالمي  
(WFP) المتحدة 

اللوجستي وإمدادات اجإغاثة الدعم $ 4 سوريا  ,111,000  

(WHO) تنسةق الشؤون اجإنسانةة وإدارة المعلومات ،الصحة منظمة الصحة العالمةة $ 03 سوريا  ,000,000  

 
اجإدارة والدعمتكالةف  $  سوريا  2,466,370 

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/لكوارثإجمالي مساعدات مكتب المساعدات األمريكية الخارجية ل  

(USAID/OFDA) 
   $ 298,050,855 

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

(NGO) المساعدات الغذائةة   الشركاء من المنظمات غةر الحكومةة $  سوريا  86,015,896 

لألمم برنامج األغذية العالمي  

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

لألمم برنامج األغذية العالمي  
(WFP) المتحدة 

(EMOP) مصر عملةات الطوارئ اجإالةمةة  $ 18,500,000 

لألمم برنامج األغذية العالمي  
(WFP) المتحدة 

(EMOP) العراق عملةات الطوارئ اجإالةمةة  $ 10,500,000 

لألمم مج األغذية العالميبرنا  
(WFP) المتحدة 

(EMOP) األردن عملةات الطوارئ اجإالةمةة  $ 106,250,000 

لألمم برنامج األغذية العالمي  
(WFP) المتحدة 

(EMOP) لبنان عملةات الطوارئ اجإالةمةة  $ 108,750,000 

لألمم برنامج األغذية العالمي  

(WFP) المتحدة 
(EMOP) الةمةةعملةات الطوارئ اجإ $  تركةا  28,500,000 

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

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

(IOM) لنقل عبر الحدود، الصحة، ااجإغاثةإمدادات  المنظمة الدولةة للهجرة  
مصر، العراق، 

 األردن، 
تركةالبنان،   

 $ 13,800,000  

(NGO) الشركاء من المنظمات غةر الحكومةة 
الصحة، الحماية، التعلةم، المةاه والصرف الصحي والنظافة 

الصحة العقلةةالعامة، المالجئ، الدعم النفسي واالجتماعي،   

مصر، العراق، 

 األردن، 
تركةالبنان،   

 $ 70,780,865  

(PIO)    الشركاء من المنظمات الدولةة العامة
، مواد اجإغاثة، المالجئ، المةاه والصرف الصحي الصحة

 والنظافة العامة، وبناء القدرات
سوريا، مصر، 
 األردن، لبنان

$23,100,000  

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

 األردن، 
تركةا، لبنان،   

 $ 7,100,000  

 المفوضةة السامةة لألمم المتحدة لشؤون الالجئةن
(UNHCR) 

المةاه والصرف ،والتوطةن المالجئ، إدارة المخةماتالحماية و
العامة، التعلةم وإمدادات اجإغاثة الصحي والنظافة  

مصر، سوريا، 
األردن، العراق،   
تركةا، لبنان، 
 ً  أالةمةا

 $ 371,400,000 

(الةونةسف)منظمة األمم المتحدة للطفولة   
العامة، حماية األطفال  المةاه والصرف الصحي والنظافة التعلةم،

 والصحة

مصر، العراق، 
األردن، لبنان، 

 تركةا
 $ 115,600,000  

وكالة األمم المتحدة جإغاثة وتشغةل الالجئةن 
"األونروا"الفلسطةنةةن   

المةاه لةم، إمدادات اجإغاثة والمالجئ، الغذاء والصحة والتع
العامة والصرف الصحي والنظافة  

األردن، سوريا، 
 لبنان

 $101,900,000  

(WHO) 400,000 $ تركةا الصحة منظمة الصحة العالمةة  

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

 1,564,139,5256$ 1022سوريا والدول المجاورة لها للسنة المالية  إلى الحكومة األمريكيةالتي قدمتها إجمالي المساعدات اإلنسانية  

1029سوريا 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 
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(STATE/PRM سكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكيةإجمالي مساعدات مكتب ال (  
 

    $ 582,724,280 

 1,228,367,8186 $ 1029سوريا والدول المجاورة لها للسنة المالية  إلىالتي قدمتها الحكومة األمريكية إجمالي المساعدات اإلنسانية 

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

 

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

 (USAID/FFP )للتنمية الدولية  الوكالة األمريكية/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 

    
, 1029, 1021المالية سوريا والدول المجاورة لها للسنة  إلىالمقدمة من الحكومة األمريكية إجمالي المساعدات اإلنسانية 

 1025و  1022
$ 9,020,929,029 

 
 

1
 .4103ملةون دوالر، تمَّ اعتمادها بالسنة المالةة  04.1بحوالي تمَّ االلتزا  بالتمويل  4104في السنة المالةة ف. تاريخ التعهد أو االلتزا  ولةس اعتماد األموال وتخصةصها إلىسنة التمويل تُشةر  
2
 .4101 نايري/الثانيكانون  22يو  بها فعلةاً ولغاية الملتز  األموال المتواعة أو ( USAID/OFDA) الوكالة األمريكةة للتنمةة الدولةة/مكتب المساعدات األمريكةة الخارجةة للكوارثيُمثل تمويل  
3
 .تابعة لوزارة الخارجةة األمريكةةمن ابل مكتب السكان والالجئةن والهجرة ال 4102االلتزا  بها في السنة المالةة لةتم  4103في السنة المالةة علن عنها اُ ملةون دوالر  01يتضمن إجمالي التعهد مبلغ  

 

 

 

 معلومات عامة عن التبرع
 

 إلىتي يمكن أن يعتمدها الناس في المساعدة بجهود اجإغاثة هي من خالل مساهمتهم بتقديم التبرعات النقدية إن الطريقة األكثر فاعلةة ال 

وهناك اائمة من المنظمات اجإنسانةة التي تستقبل التبرعات النقدية لالستجابة . المنظمات اجإنسانةة التي تقو  بتنفةذ عملةات اجإغاثة

 www.interaction.org: االلكتروني التالي المواعويمكن اجإطالع علةها في . لعالمعةة في جمةع أنحاء اةللكوارث الطب

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

مثل طرق المواصالت وأواات العاملةن )تخفةف العبء على الموارد الشحةحة فضالً عن  ،(المناطق المتضررة يحدث غالباً في

تكالةف نقل، وكذلك دعم ااتصاد المنطقة المنكوبة وضمان تقديم  إلىحة  يمكن نقل األموال بسرعة ودون الحاجة ( ومساحات التخزين

 .غذائةاً وثقافةاً و بةئةاً المساعدة المالئمة 

 يمكن االطالع على مزيد من المعلومات أدناه: 

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

 www.reliefweb.int:االلكتروني التالي المواعيمكن االطالع على معلومات أنشطة اجإغاثة للمجتمع اجإنساني في  -

 

 

 

 

 

 

على المواع ( USAID/OFDA)الوكالة األمريكةة للتنمةة الدولةة  /المساعدات األمريكةة الخارجةة للكوارثمكتب نشرات  تظهر 

 :الرسمي للوكالة األمريكةة للتنمةة الدولةة، أدناه

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

                                                

 
 

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

