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 أبرز التطورات

 لألمم المتحدة إدخال  جيزـ  ييوليو، قرار /تبنى مجلس األمن الدولي باإلجماع في الرابع عشر من تموز

دون  ،إلى السكان المتضررين من النزاعوإيصال المساعدات اإلنسانية عبر الحدود وخطوط المرور 

ويسمح القرار الجديد لألمم المتحدة باستخدام أربعة . حكومة السوريةالالحاجة للحصول على موافقة 

المستخدمة في باإلضافة إلى المعابر األخرى من تركيا واألردن والعراق، مشتركة معابر حدودية 

وينص القرار أيضاً  .سوريا إلى داخلاإلنسانية  اتالمساعدلنقل  االمم المتحدةكاالت األساس من قبل و

الدول بان كي مون وبموافقة  تحت سلطة األمين العام لألمم المتحدةومتابعة مراقبة آلية على إنشاء 

 .حدودية على المواد اإلنسانية فقط، لضمان احتواء الشحنات التي ستمر عبر النقاط الالمجاورة

  اإلسهام في وفاة  المناطق السكنيةيواصل القتال العنيف والتدمير واسع النطاق والهجمات المستمرة على

يونيو، أدى العنف إلى /أبريل وحزيران/فخالل الفترة الممتدة مابين نيسان. السكان في سوريا يدوتشر

يقابله  نزوح على نطاق واسع في محافظتي دير الزور وإدلب، شخص  000,666 حواليتهجير ونزوح 

للتقرير  وفقاً ذلك أخف وزناً في كٍل من محافظة حلب والحسكة ودرعا والالذقية ومحافظة ريف دمشق، 

في الثالث  الفصلي الخاص بتحليل الوضع اإلنساني، الذي نـ شَر من قبل مشروع تحليل احتياجات سوريا

لحقوق اإلنسان الذي يتمركز في المرصد السوري تفيد تقارير باإلضافة إلى ذلك، و. يوليو/من تموز

الثامن من  حتى يوم، شخص 505,166، أن الصراع قد أسفر عن وفاة ما يقرب من المملكة المتحدة

مابين جنود  01,066من المدنيين و  10,166ويشمل العدد اإلجمالي آنف الذكر حوالي  .يوليو/تموز

 مابينمن المقاتلين  66,,00قوات الحكومة السورية وأفراد المليشيات الموالية للحكومة السورية، و 

بالعربية المعروفة مختصراً ، لشاملعراق وااالدولة اإلسالمية في  تنظيمجماعات المعارضة وعناصر 

 .فرد مجهولي الهوية أو االنتماء 0,966باإلضافة إلى  اذه، (داعش)باسم 

                                                                                           
 
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

  0650 ولغاية 0650للسنة المالية 
دوالر  $437,297,611 USAID/OFDA1 

دوالر  $706,597,940        USAID/FFP2  

دوالر  $885,958,549        State/PRM3  

$2,029,854,100 
إجمالي مساعدات حكومة الواليات المتحدة األمريكية 

(USG ) ًلإلغاثة اإلنسانية في سوريااستجابة 

المعقدة الطوارئ حالة ــ ياسور  
4192 يوليو/تموز 91                                              4192 ةالمالي   للسنة  ،91 رقم الوقائع نشرة  

 على موجزة نظرة

 األرقام

مليون  10.8 
 في اإلنسانية للمساعدة بحاجة شخص

 سوريا

1024 يونيو/حزيران – المتحدة األمم  

مليون  6.4  
ا النازحين عدد شخص   سوريا في داخليَّ

  1024 يونيو/حزيران – المتحدة األمم

مليون  2.9  
المجاورة للدول واؤالج سوري مواطن  

لشؤون المتحدة األمم مفوضية مكتب  

1024 يوليو/تموز  – الالجئين   

121,1,315 
لبنان في سوري الجئ  

لشؤون المتحدة األمم مفوضية مكتب  
1024 يوليو/تموز  – الالجئين  

799,457 
تركيا في سوري الجئ  

لشؤون المتحدة األمم مفوضية مكتب  
1024 يوليو/تموز  – الالجئين  

606,716 
األردن في سوري الجئ  

لشؤون المتحدة األمم مفوضية مكتب  

1024 يوليو/تموز  – الالجئين  

220,210 
العراق في سوري الجئ  

لشؤون المتحدة األمم مفوضية مكتب  

1024 يوليو/تموز  – الالجئين  

138,292 
مصر في سوري الجئ  

لشؤون المتحدة األمم مفوضية مكتب  
1024 يوليو/تموز  – الالجئين  

 

 

 أهم األحداث

  حصيييلة قتلييى الصييراع فييي سييوريا تتجيياوز الييـ

والعنييف يوليييو، /تمييوز أوائييلحتييى  506,666

فيي الفتيرة ، شيخص 000,666يـ هجـّر حوالي 

 .يونيو/أبريل وحتى حزيران/نيسان من

  50مجليييس األمييين اليييدولي يتبنيييى قيييراراً فيييي 

يولييييو، ييييـ جيز لألميييم المتحيييدة إدخيييال /تميييوز

المساعدات عبر الحدود وخطيوط النيزاع دون 

 .الحصول على موافقة الحكومة السورية

  األمم المتحدة وشركائها يقدمان المساعدات

لمدينة معضمية الشام المحاصرة في ريف 

 .0650ام للمرة األولى منذ  أواخر عق، دمش
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 واللوازم الصحية  والمستلزمات المنزليةالمواد الغذائية  إيصالمن يوليو /تموز 50في يوم شركائها بالتعاون مع األمم المتحدة  تمكنت

ذلك للمرة األولى منذ  تشرين م المحاصرة في محافظة ريف دمشق، ومية الشانسمة في مدينة معض 1,666 إلى ما يقرب من

تقديم الخدمات الطبية لسكان لألمم المتحدة، شريكتان  طبيتان متنقلتان عيادتان تابعت، وإلى جانب ذلك. 0650أكتوبر عام /األول

إضافية على التوالي، بهدف إيصال  ثالثة أيامٍ لتواصل األمم المتحدة تقديم المعونة سو. إمداداتهما حتى نفذتالمنطقة المذكورة، 

 .نسمة 06,666حوالي ما يصل لالمساعدات إلى 

 مبعوثاً أممياً خاصاً إلى سوريا،  (ستوراستيفان دي م)يوليو، تعيين /أعلن األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون في العاشر من تموز

وسيتولى المبعوث األممي الخاص  .غل سابقاً منصب الممثل الخاص لألمين العام لألمم المتحدة في العراق وأفغانستانوالذي كان يش

كما عين األمين العام بان كي . مايو/المبعوث األممي السابق الذي استقال من منصبِه في أيار ،دور األخضر اإلبراهيمي (دي مستورا)

 .مبعوث األممي الخاص إلى سوريالانائب  بصفةرئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى النمسا، ( رمزي عزالدين رمزي)مون أيضاً 

 

 النازحين داخلياً وشؤون  جهود إيصال المساعدات اإلنسانية

  لتشمل ما يقرب من نصف يوليو، /مع حلول منتصف تموز( داعش)الدولة اإلسالمية في العراق والشام  تنظيمتوسعت رقعت نفوذ

خالل األسابيع األخيرة من السيطرة على المناطق الرئيسية ( داعش)تنظيم  فقد تمكن. مدينة دير الزور، وفقا لوسائل اإلعالم الدولية

كما . وكمالالميادين والبالواقعة بين مدينة دير الزور والحدود العراقية، التي تضم مدينتي لمحافظة دير الزور، وبشكٍل خاص المنطقة 

من شخص  06,666حوالي  هجروا قسرياً يوليو، /عندما تقدموا في أوائل تموز( داعش)ذكرت وسائل اإلعالم الدولية أيضاً أن مقاتلي 

 .في شرق محافظة دير الزور خشام وشحيل وبلدة طابية بلدتي

 االنسانية للسكان المحتاجين للمساعدة، أنشطة إيصال المساعدات  يعيق الصراع الفعال وفيض النزاع المتصاعد في خطوط المواجهة

التي تعمل في تلك  لمشاركة لجهود الحكومة األمريكيةمحافظة دير الزور، وفقاً لتقارير الجهات اعمليات اإلغاثة في ويؤثر سلباً على 

( داعش)ومة السورية من جهة وعناصر تنظيم أجبرت المعارك التي دارت بين قوات الحكيوليو، /ففي أوائل شهر تموز. المناطق

على تعليق  ية الممولة من الحكومة األمريكيةوجماعات المعارضة المسلحة من جهة أخرى، أجبرت إحدى المنظمات غير اإلنسان

من تقديم ( WFP)القتال العنيف أيضاً برنامج األغذية العالمي لألمم المتحدة كما منع . أنشطتها الصحية بشكٍل مؤقت في المحافظة

 .يونيو/شهر حزيران نسمة من سكان محافظة دير الزور، خالل 66,666,المساعدات الغذائية لما يقرب من 

  5و  0يوم ، في الفترة الممتدة مابين (األونروا)نيين في الشرق األدنى وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطيتمكنت, 

وهي المرة يوليو من استعادة موافقة المرور يومياً إلى حي اليرموك المحاصر، الذي يقع بالقرب من العاصمة السورية دمشق، /تموز

المواد الغذائية وقدمت األونروا خالل الفترة المذكورة . مايو/المرور منذ  أواخر شهر أيار إذناألولى التي تستعيد فيها الوكالة 

ولم . أسرة في منطقة اليرموك 66,,, إمدادات اإلغاثة إلى أكثر منح اإلماهة لمعالجة الجفاف وغير ذلك من وأمالوالفيتامينات 

 51و  50األونروا خالل يومي وكالة حيث أوقفت سلطات الحكومة السورية عملية توزيع المعونات من قبل  ،تستمر هذه الجهود

بعد أنتهاء عملية توزيع الحصص الغذائية التي ستقدمها  وا باستئناف عمليات اإلغاثةلألونريوليو، مشيرةً إلى أنه  سيتم السماح /تموز

يوليو، حيث /تموز 50يوم في استأنفت األونروا عمليات اإلغاثة في مخيم اليرموك ولقد . الجمعيات الخيرية الفلسطينية لسكان المنطقة

لقاح شلل األطفال، إلى جانب مجموعات أخرى من  جرعة من 666,,حصة من طرود المواد الغذائية وقدمت  066وزعت 

 .مستلزمات ومواد اإلغاثة

  ًلمتحدة لشؤون الالجئين اة، بدأت المفوضية السامية لألمم الطرق البري عبرللتحديات القائمة بوجه امكانيات إيصال اإلمدادات  نظرا

(UNHCR ) نقالً من دمشق إلى اإلنسانية يوليو، بهدف تقديم المساعدة /تموز 9بتنفيذ سلسلة من عمليات النقل الجوي انطالقاً من يوم

 16,666وتتضمن هذه المساعدات المقصود منها توفير الفائدة لحوالي  .شمال شرق سوريامدينة القامشلي في محافظة الحسكة 

 و ،(المالءات)ةَ فرش األسرّ من قطعة  6,666, قطعة من البطانيات و 16,666مواطن سوري من النازحين داخلياً، تتضمن 

للتحديات التي تواجه إمكانيات  و نظراً . مجموعة من أطقم أواني الطبخ 56,666إلى جانب  مجموعة من مستلزمات النظافة 56,666

عمليات براً ، يدرس برنامج األغذية العالمي أيضاً إمكانية استئناف إلى المنطقة المساعدات  إيصالالقدرة على  مالمرور، وبسبب عد

 .الغذائية إلى محافظة الحسكةنقل جوي طارئ للمساعدات 

  من خالل جميع القنوات المتاحة للوصول يعمل شركاء الحكومة األمريكية في الجهد اإلنساني  األمنوسط حالٍة من الصراع وانعدام

وتلك التي تسيطر عليها الحكومة  السورية في كٍل من المناطق التي تسيطر عليها المعارضة،إلى األشخاص المتضررين من األزمة 
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عن تقديم  ى اآلنتوح 0655مارس عام /السورية، والمناطق األخرى المتنازع عليها في سوريا، وقد أثمرت جهود الشركاء منذ  آذار

 .محافظة 50مليون نسمة في جميع أنحاء المحافظات السورية البالغ عددها  0.0مساعداٍت إنسانية إلى 

 

 األمن الغذائيوالزراعة 

  مليون  0.,يونيو بإيصال المساعدات الغذائية إلى أكثر من /شهر حزيران فيقام برنامج األغذية العالمي الشريك للحكومة األمريكية

وتمثل  .الشهر المذكورلتوزيع المواد الغذائية خالل  ةبالمائة من إجمالي خطته المـ عد   05نسبة  محققاً نسمة في جميع أنحاء سوريا، 

 المتطلبات أخرتعندما مايو، /كانت عليه منذ  أيار مع مابالمائة بالمقارنة  0يونيو تحسناً ملموساً بنسبة /أرقام توزيعات شهر حزيران

 .بشكل كبير شحنات برنامج األغذية العالمي، أخرت والتي نـ فذت حديثاً واإلدارية للحكومة السورية الخاصة بالشحنات اإلنسانية 

 طرد من حصص األغذية اال سرية إلى  166,,دى المنظمات غير الحكومية الشريكة لجهود الحكومة األمريكية بإيصال قامت إح

على المواد الغذائية األساسية مثل  كل حصة تموينيةوتحتوي . ويولي/تموزلشهر خالل األسابيع األولى محافظة الحسكة السورية 

من  مكونةٍ  ألسرةٍ  بالمائة من متطلبات السعرات الحرارية 06وتكفي الحصة الواحدة لتغطية ما يقرب من  ،األرز والبرغل والعدس

 .فقط واحدٍ  لمدة شهرٍ و أفراد خمسةِ 

  من  906من توزيع حوالي  يوليو/تموزالحكومة األمريكية في أوائل شهر قبل تمكنت إحدى المنظمات غير الحكومية الممولة من

حيث يعلو سقف االحتياجات اإلنسانية هناك بسبب واحٍد فقط في مدينة درعا،  ذائية االسرية التي تكفي لشهرٍ طرود الحصص الغ

المدعومة ( الطحين)لغذائية بمثابة اضافة تكميلية إلى توزيعات حصص الدقيق اوتـ عدُّ هذه الحصص . حالة االنعدام األمنياستمرار 

 .,065شكل متقطع إلى المخابز واألفران في درعا، منذ  منتصف عام بتصل التي من قبل الحكومة األمريكية، و

  ًتعكف الجهات اإلنسانية لحصاٍر محتمل من قبل الحكومة السورية للمناطق التي تسيطر عليها المعارضة في مدينة حلب،  استعدادا

يوليو /تموز 56يوم ولقد تمكنت منظمات اإلغاثة ولغاية . حصة أو سلة غذائية 506,66الفاعلة على تنسيق جهود توصيل وتخزين 

سلة غذائية  51,066، كما أوصلت لس المحليليتم توزيعها من قبل المجسلة غذائية في المدينة،  55,966 أكثر منمن إيصال وتسليم 

 .لغرض التخزين أخرى

  

 الشؤون الصحيـّة  

  ذكرت منظمة الصحة العالمية(WHO )شروط توفير األدوية األساسية يوليو، أن تدخل الحكومة السورية في /في أوائل شهر تموز

 يشكلال يزال  ، وتلك التي ال تخضع لسيطرة قوات الحكومة السورية،المتنازع عليهاالمنقذة للحياة والمعدات الجراحية في المناطق 

إيصال وتقديم الرعاية الصحية الخاصة بالصدمات واإلصابات في سوريا، على مدى الفترة الممتدة مابين أمام  مهيمناً تعارضاً 

فإن حكومة الجمهورية العربية السورية ترفض بشكٍل روتيني إدراج  ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية. يونيو/أبريل وحزيران/نيسان

عن طريق التي تعطى األدوية ، ومن بينها دوية في الشحنات الطبية المخصصة للمناطق التي تسيطر عليها المعارضةمجموعة من األ

 .الخاصة بعالج حاالت اإلسهال والمستلزمات الطبية العقلية واللوازم الجراحية وأدوية الصحةالحقن والمطهرات 

  جهود االستجابة للحد من تدهور األوضاع الصحية في سوريا، التي  ةالحكومة األمريكيتواصل منظمة الصحة العالمية وبدعم من

والمستلزمات الطبية وكذلك في تقليص حجم  األدوية األساسيةنقص مشكلة في يعطل الصراع فيها خدمات الرعاية الصحية ويـ سهم 

أبريل وحتى /ة العالمية ابتداءاً من نيسانوفي سياق جهود االستجابة قامت منظمة الصح .العاملين المؤهلين في مجال الرعاية الصحية

مليون مواطن  0.1 الحتياجات أكثر منووزعت األدوية والمعدات الطبية استجابةً الرعاية الصحية يونيو بتقديم خدمات /حزيران

ضد شلل األطفال في جميع المحافظات  تطعيماً  ،مليون طفل دون سن الخامسة 0.9في حين تلقى في الوقت ذاته حوالي سوري، 

 منظمةهذه التطعيمات من خالل الجهود المشتركة التي تبذلها منظمة الصحة العالمية ووجاءت  .افظةمح 50السورية البالغ عددها 

ن في مجال الرعاية من العاملين المعنيي 066,,إضافة لذلك دربت منظمة الصحة العالمية حوالي و(. اليونيسف) األمم المتحدة للطفولة

سوء  مياه الشرب المأمونة وتدابير الكشف المبكر عن حاالت واختبار شؤون اإلسعافات األولية ومكافحة العدوى على الصحية

 .صحيةالمخاطر لتعزيز القدرات المحلية لالستجابة لبهدف  ،التغذية

 إحدى المنظمات غير الحكومية المدعومة من  قدمتفي شمال سوريا،  بيئة العملالتي تسود  رغم من حالة عدم األمن المتفاقمةعلى ال

أكثر من كما قدمت الصدمات واإلصابات،  بمعالجةطبية في مراكزها الخاصة  استشارة 0,066,الحكومة األمريكية أكثر من قبل 
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 دير الزورفي كٍل من محافظة حلب والحسكة والرقة وأيضاً  لهاالتابعة مرافق الرعاية الصحية األولية طبية في  استشارة 50,966

كثر من ألولقد وفرت المنظمة المذكورة أيضاً الدعم  .يونيو/شهر حزيرانمن الالذقية، خالل األسبوع األخير وإدلب ومحافظة 

تي في محافظاستشارة خاصة بالرعاية الصحية األولية  0,966حالة استشارة طبية في مجال الصدمات واإلصابات و  00,666

 .يونيو/خالل شهر حزيرانالقنيطرة ودرعا 

 يونيو، أكثر من /واحدة من المنظمات غير الحكومية الشريكة للحكومة األمريكية وعلى مدى اسبوع واحد نهاية شهر حزيران توفـ ر

. ية لألطفال دون سن الخامسةاستشارة طب 016استشارة طبية في العيادات الصحية بمحافظة الرقـ ة، والتي شملت ما يقرب من  916

من جانبها قدمت العيادات الصحية المدعومة من قبل هذه المنظمة الشريكة للحكومة األمريكية، قدمت أيضاً التطعيمات الوقائية 

 .طفل خالل الفترة آنفة الذكر 006حوالي لالروتينية 

  إمدادات شهرٍ يوليو، من إيصال وتسليم /منتصف تموز يفتمكنت إحدى المنظمات غير الحكومية المدعومة من الحكومة األمريكية 

تعتزم و. من القرى في محافظة دير الزور لعددٍ لتلبية االحتياجات الصحية الطبية،  اللوازماألدوية والمستلزمات الصيدالنية ومن  واحدٍ 

 .ذلكباألمنية  الظروفالزور، متى ما سمحت مدينتي الميادين ودير إمدادات إضافية لدعم الخدمات الصحية في  المنظمة إرسالهذه 

  

 شؤون المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة العامة

  ارتفاع سقف المخاوف  إلى ،في سوريا النظيفةالحصول على مياه الشرب  سـ بلفي التي تصاعدت مؤخراً تؤدي العقبات واالنقطاعات

تقل عبر المياه التي تناألمراض خطر تفشي ، وتزيد من ةالمياه والصرف الصحي والنظافة العامأساساً في مجال شؤون القائمة 

بيان المشترك الصادر عن منظمة بحسب البالنسبة لمئات اآلالف من األشخاص المتضررين من األزمة القائمة،  واألغذية الملوثة

اصر المسلحة لعنمحاوالت السيطرة على الموارد المائية من قبل ا إن .يوليو/ومنظمة اليونيسف في الثاني من تموز ةالصحة العالمي

إمدادات التي لحقت ب ى ذلك األضرار الناجمة عن النزاع،إل مضاف   ،سبة األمطار المنخفضة لهذا العاممع ن تزامناً  (داعش)مثل تنظيم 

ونظراً لذلك، تـحـثُّ وكاالت األمم المتحدة . في تدهور الوضع الراهن مجتمعة ساهمتقد المياه وشبكات البنية التحتية العامة األخرى، 

مهمة على إلجراء إصالحات في مدينة حلب، " بستان الباشا"حي لتتمكن من الوصول إلى  على عقد معاهدة لوقف اطالق النار

، يونيو/الثاني من حزيرانوقع في  يمنظومة المياه والصرف الصحي وشبكات الكهرباء التي تضررت جميعاً نتيجةً لالنفجار الذ

  .إمدادات من المياه المعتادة دونمليون نسمة،  0األضرار التي لحقت بالشبكات حوالي  تركتحيث 

   وذلك وفقاً  ،فرهاواإلى مسألة الحصول على المياه وجودتها وتمن بين اهتماماتهم األساسية مدينتي حلب ودير الزور سكان  يـ شير

مدعومة من الحكومة مبادرة ، وهي (ريتش)من قبل مبادرة  يونيو/أبريل وحزيران/نيسانبين مالعمليات التقييم التي أجريت في الفترة 

تين غير حكوميتين متمثلتين ومنظم (يونوسات)األمم المتحدة لتطبيقات األقمار الصناعية العملياتية برنامج األمريكية ومشتركة بين 

أوجه القصور بهذ الصدد ولقد أبرزت المقابالت التي اجريت  (.األثرمبادرات )ومنظمة ( ACTED)التقني والتنمية  التعاونكالة بو

الماء اعتبارها من أكبر التحديات التي تؤثر في إمكانية توفير على ، المياه ضخ شبكة المياه وعدم وجود الكهرباء لتشغيل أنظمةفي 

 .والحصول على مياه الشرب النقية

  جهودها في بحث ومعالجة مشكلة توفير احتياجات المياه جهات الشريكة للحكومة األمريكية اإلنسانية الفاعلة ومنها التواصل الجهات

ر استراتيجيات لتحسين القدرة تطويهذه الجهود تتضمن ووالصرف الصحي والنظافة العامة للسكان الضعفاء المتضررين في سوريا، 

وبهدف منع  (.OCHA) لتنسيق الشؤون اإلنسانية، وذلك وفقاً لمكتب األمم المتحدة لهاريعة على تحديد االحتياجات واالستجابة الس

تحقيق استدامة  على ضماناألمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية األمراض والتخفيف من خطر انتشارها تعمل وكاالت 

المياه  شبكاتوإصالح  صحة والنظافة الصحية العامةلل يةتعزيزلوازم تنقية المياه، وإجراء أنشطة واستمرارية في إيصال وتسليم 

وتعمل إحدى المنظمات الشريكة غير الحكومية  .وتوفير اإلمدادات الطبية الكافية للمناطق المتضررة المتضررة الصرف الصحيو

 عطل ل نتيجةً  المتضررينللسكان بشكل طارئ الشرب النقية  مياهعلى توفير  ،يوليو/منذ  مطلع تموز ومة األمريكيةوالمدعومة من الحك

 .بالقرب من مدينة دير الزورالواقعة معالجة المياه محطة 
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الالجئين مساعدةشؤون   

 إقليمياً 

  0650لسوريا للعام السادسة لخطة االستجابة اإلقليمية  منتصف العامتحديث تقرير يوليو /في الثالث من تموزأصدرت األمم المتحدة، 

أن نسمة، أي مليون  0.,مليون إلى  0.5، من 0650عام عدد الالجئين السوريين المتوقع في المنطقة مع حلول نهاية  لَ د  ـالذي عو

وبناءاً على ذلك خفضت خطة االستجابة اإلقليمية  .بالمائة 50شخص أو ما يعادل نسبة  166,666العدد اإلجمالي قد انخفض بحوالي 

 00.,إلى مليار  0.0من مبلغ الطلب ليتحول مليون دوالر أمريكي،  106 طرح مبلغخالل ، من السادسة لسوريا سقف طلب التمويل

وقوع مخاطر  للوقاية منأو  األرواحإنقاذ بالمائة لدعم أنشطة  10وستذهب من إجمالي احتياجات التمويل المعدل نسبة . دوالر مليار

األنشطة الخاصة بمنع تدهور المجاالت الضعيفة المعرضة للمخاطر، بالمائة في  9, ةنسب بينما ستنعكس، المباغتة رضرااأل

 .ةف بين الالجئين والمجتمعات المستضيفـّ بالمائة لتغطية أنشطة تعزيز القدرات وإعادة التكي 0وستخصص نسبة 

  ائالت السورية الالجئة يوليو، أن ربع الع/تموز 0قـدرت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين في تقريٍر صدر عنها في

المخاوف وسلط التقرير الضوء على . ربات اال سر من النساءومسؤولية تعيش برعاية في كٍل من مصر والعراق واألردن ولبنان 

الخاصة والمحددة لمثل هذه العائالت، مشيراً إلى أن المشقة األساسية التي تواجه ربات اال سر هي كيفية الحصول على الموارد المالية 

 5,1حيث شكت نسبة الثلث من مجموع  .الضرورية ال سرهم السكن المالئم والغذاء وغيرها من المواد األساسيةتوفير لدعم الكافية 

األهل الحصول على الدعم من مصدر ثابت للدعم المالي، مثل العمل بأجر أو من النساء الالئي تمت مقابلتهن، من عدم وجود 

على المساعدات الخارجية من  كلياً أموال التوفير التي بحوزتها وصارت تعتمد ذت العديد من اال سر استنفونتيجةً لذلك . األقاربو

ت بعض العائالت األخرى إلى إرسال اإلنسانية الفاعلة األخرى، فيما اضطرالجهات من أو السامية لشؤون الالجئين المفوضية 

 .للعمل أطفالها

  إلى أن الدول  ةً أكبر من الالجئين السوريين، مشير دٍ عدوليو من الدول األوربية قبول ي/تموز 55طلبت مفوضية شؤون الالجئين في

ومثالً على ذلك، يبلغ . ال تتناسب مع النسبة المئوية للسكان المحليين ،الالجئين السورييننسبة عالية من المجاورة لسوريا تستضيف 

أوروبية دولة  50عرضت و .مليون الجئ سوري 5.5لبنان وحدها أكثر من  بينما تستضيف ،مليون نسمة 0.0عدد السكان في لبنان 

وعرضةً للخطر، ومع ذلك فإن مفوضية شؤون الالجئين  ضرراً من الالجئين السوريين األكثر  5,066, إلعادة توطين حواليفرصاً 

 .ئ لكل دولة أوربيةالج 666,,أي متوسط معدل حوالي  الجئ سوري، 566,666تطلب من الدول األوربية استضافة 

 مصر

 لتحسين العالقة بين المجتمعات يونيو أنشطة متعددة /دعمت مفوضية شؤون الالجئين الشريكة للحكومة األمريكية في شهر حزيران

للعب األطفال مصممة من قبل المجتمع المحلي في بما في ذلك إنشاء ساحة مدرسية السوريين، المصرية المستضيفة والالجئين 

الجئ  66,,5,0يوليو، أن هناك /تموز 50وتفيد تقارير مفوضية شؤون الالجئين المسجلة لغاية يوم . ضاحية عين شمس في القاهرة

 .في مصرسوري يقيمون 

  القاهرة الكبرى السورية، يقع بالقرب من مدينة يوليو افتتاح مركز نسوي للجالية /تموزفي أوائل شهر دعمت مفوضية شؤون الالجئين

الذي ال يرتبط بالمنهاج الدراسي، ويقدم خدمات غير الرسمي ويوفر المركز النسوي التعليم . جمعية المرأة السوريةيدار من قبل و

 .في مصرالالجئات للنساء السوريات للقاء االجتماعي  مكاناً رعاية األطفال ويوفر 

 يوليو، /شهر تموزالتي انتهت في أوائل ويونيو /شهر حزيرانالمساعدات الغذائية ل خالل دورة توزيعة العالمي تمكن برنامج األغذي

 05,666 ما يقرب منالجئ سوري في مصر، بضمنهم  556,566تمكن البرنامج من الوصول بالمساعدات الغذائية إلى أكثر من 

أن الحكومة األمريكية ال تزال تمثل جهة الدعم  ويـ شار إلى. ةاإلسكندري فرد في مدينة 00,666شخص في منطقة القاهرة الكبرى و 

 .التي تخدم الالجئين السوريين لألمم المتحدة، برنامج األغذية العالميلعمليات المنفردة األكبر 

 العراق

  السوريين في مدينة السليمانية في إقليم مخيم جديد لالجئين يوليو /في أوائل شهر تموز لشؤون الالجئينفتحت مفوضية األمم المتحدة

، بما شخص من الالجئين السوريين 56,666وتتوقع المفوضية أن بإمكان المخيم الجديد في أقصى طاقته استضافة . كردستان العراق

لقد  .قع الجديدمعبر عربت المؤقت في المدينة، حيث سيتم نقلهم إلى الموالجئ سوري يقيمون حالياً في مخيم  666,,في ذلك حوالي 

ولدى على أرضية من الخرسانة كي ال تغمرها المياه،  في المخيم الجديد السميكةمصنوعة من األغطية المشمعة الخيام ال تم  تركيب

ومركز ترفيهي للشباب المخيم أيضاً بقاعات دراسية من الخيام الجاهزة  كما يتمتع. كل عائلة منفردة حمام ومطبخ ومراحيض منفصلة
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، بضمنهم حوالي 0655مارس عام /منذ  آذارإلى العراق  اوفـر   الجئ سوري 006,666ما يقرب من بالذكر أن والجدير . ومحل بقالة

 .الجئ في محافظة السليمانية 00,666

  في  مخيمات سوري في تسع الجئ 001,066يو مساعداٍت غذائية إلى أكثر من يون/حزيرانقدم برنامج األغذية العالمي خالل شهر

بحلول الثاني من أن برنامج األغذية العالمي قد تمكن بالرغم من ف. في محافظة األنبارفقط ، ومخيم واحد ستان العراقيإقليم كرد

إال  شخص في مخيم العبيدي بمحافظة األنبار، 5,101من إكمال توزيع المواد الغذائية لجميع المنتفعين البالغ عددهم يونيو /حزيران

بوجه إمكانيات المرور لتقديم  هائلةخلق مؤخراً عقبات وقيود  ،(داعش)عراقية وتنظيم بين الحكومة الهناك أن الصراع الدائر 

 .اإلمدادات الرئيسيةويرجع ذلك في المقام األول إلى ما سببه الصراع من عرقلة لطرق الخدمات اإلنسانية، 

 األردن

 اللمسات األخيرة على خطط النشاط الصيفي للشباب من الالجئين  الحكومة األمريكيةمن بدعم وضعت منظمة اليونيسف وشركائها و

غير )صفوف تأهيلية إصالحية وغير رسمية  وتتضمن هذه األنشطة. السكانية المستضيفةالمجتمعات في في المخيمات والسوريين 

وبهدف تعزيز فرص  وإضافةً لذلك. الصيفية وللمعنيين في شؤون األنشطةالمساعدين كذلك دورات تدريبية للمعلمين ، و(منهجية

، 0650يناير عام /الحصول على التعليم الشامل، ساعدت إحدى الجهات التنفيذية الشريكة لمنظمة اليونيسف ابتداءاً من كانون الثاني

 .على االندماج في المدارس في جميع أنحاء األردنطفل سوري الجئ من ذوي اإلعاقة  016ساعدت أكثر من 

 مليون  0,,5أو ما يعادل  ،مليون يورو 56يوليو عن مساهمة جديدة بقيمة /ن من تموزردن في الثامأعلن السفير األلماني لدى األ

يناير /التي انطلقت في كانون الثاني (ال لضياع جيل)سف دعماً لمبادرة دوالر أمريكي، مقدمة من الحكومة األلمانية إلى منظمة اليوني

 في األردنحماية األطفال واألنشطة الشبابية لألطفال السوريين الالجئين وير التعليم وسيساعد هذا التمويل في توف .الجاري 0650عام 

مليون  05مليون يورو، أو ما يعادل  01وحتى اآلن  0650وبلغ مجموع مساهمات ألمانيا منذ  عام  .0651و  0650خالل عامي 

 .األردن الطارئة في لالستجابةدوالر أمريكي، مقدمة إلى برنامج منظمة اليونيسف 

 الجئ سوري في  1,0,966يونيو من إيصال المساعدات الغذائية إلى أكثر من /تمكن برنامج األغذية العالمي خالل شهر حزيران

 أكملحيث  اإللكترونية بين الالجئين السوريين في األردن، بطاقات الغذاءمنظومة استخدام كما يواصل البرنامج توسيع نطاق  .األردن

 مبادلة قيمة البطاقاتويمكن لالجئين . محافظة في األردن 50محافظات من مجموع  56التحّول في اعتماد هذه البطاقات في  عملية

 .جميع أنحاء البالد منظومة البطاقات في بالحصول على المواد الغذائية المدرجة المسموح بها في متاجر الباعة المشتركين و

 لبنان

 من النساء  00,666لبنانية غير حكومية بتطعيم أكثر من  ةيسف بالتعاون مع وزارة الصحة اللبنانية ومنظمقامت منظمة اليون

دون سن الخامسة طفالً سورياً الجئاً  05,166في سن اإلنجاب ضد مرض الكزاز، وتطعيم أكثر من  السوريات الالجئات ممن هـ ن  

، والتي تقدم خدمات مجانية تشمل يونيو/حزيران 0ولية التي بدأت في ، كجزٍء من حملة الرعاية الصحية األضد مرض السل

كافة ير الرسمية والمراكز الجماعية في غ التجمعاتواألدوية لالجئين السوريين في جميع التطعيمات الروتينية واالستشارة الطبية 

 .أنحاء لبنان

 تلقى ، الجئ سوري في لبنان 000,666الغذائية إلى  المساعدةمن توصيل يونيو /برنامج األغذية العالمي خالل شهر حزيران تمكن

َم بطاقات األغذية اإللكترونية، فيما الجئ  66,,015من بينهم حوالي   .الباقون طرود الحصص الغذائيةتـَسـَلـ 

 تركيا

  خالل شهر إللكترونية ااستخدام بطاقات الغذاء وجمعية الهالل األحمر التركي برنامج  برنامج األغذية العالميوسع كل  من

بالمائة من سكان المخيم المدنيين في  566ما يمثل نسبة الجئ سوري،  050,666البطاقات إلى أكثر من  لتصليونيو، /حزيران

لمعالجة مخيماً،  50وجمعية الهالل األحمر التركي لجان لمراقبة األسعار في  برنامج األغذية العالميوإضافة لذلك، شـّكـََل  .تركيا

 .حول ارتفاع األسعارلالجئين السوريين المخاوف األخيرة 

  أجرى صندوق األمم المتحدة للسكان(UNFPA ) علىتدريباً  ، أجرىيونيو/حزيرانشهر في الشريك لجهود الحكومة األمريكية 

ات تهدف إلى ضمان توافر خدمات الصحة اإلنجابية ذالتي و المـ عد ة من قبل الصندوق حزمة الخدمات األولية ذات الحد األدنى

وزارة الصحة عن من المهنيين الصحيين، بضمنهم ممثلين فرداً  6,حيث شمل التدريب  ،الطوارئإعدادات وضوابط األولوية في 

كما وزع صندوق األمم المتحدة للسكان أيضاً . في محافظة هاتاي التركية التركيتين ألسرة والسياسات االجتماعيةالعامة ووزارة ا

 .شانلي أورفاجنوب مدينة المرأة في أحد مراكز  علىمجموعة من مستلزمات النظافة  666,,
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 جهود ومساعدات إنسانية أخرى

  وزارة التنمية الدولية البريطانيةأعلنت (DFID) مليون جنيه استرليني، ما يعادل  00يوليو عن مساهمة بقيمة /في الخامس من تموز

واد الغذائية مالوسيدعم هذا التمويل  .المرسلة عبر الحدود إلى سوريااإلنسانية مليون دوالر أمريكي لتمويل المساعدات  00

وفقاً لتقارير وسائل  ،لمصادر أخرى الوصول إليهمذين ال يمكن المتأثرين بالنزاع للسوريين الالمالجئ  توفيرواإلمدادات الطبية و

 .اإلعالم الدولية
 

 

 

 

 إحاطة موجزة

  تعهد اليرئيس بشيار األسيد 0655 عام مارس/آذارشهر في اعقاب التظاهرات السلمية التي خرجت ضد الحكومة السورية في ،

ومع ذلك فشلت اإلصالحات ولم تتحقق، وعندها بدأت القوات النظاميية السيورية المواليية لليرئيس . بإجراء اصالحات تشريعية

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

  الخطة دعت، و0650 عام مارس/آذار 00المتحدة خطة سلمية وافقت عليها الحكومة السورية في  في األممتبنى مجلس األمن 

المنياطق المأهولية إلى وقف اطالق النار والسماح بوصول المساعدات اإلنسانية دون قيود وانسحاب أفراد القوات المسلحة من 

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

 .المعارضة، كما تواصلت هجمات القوات الحكومية على المتظاهرين والمناطق المأهولة بالسكان

  صيوتت األميم المتحيدة عليى عيدم تجدييد تفيويض بعثية إشيراف األميم المتحيدة فيي سيوريا 0650 عيام أغسطس/آب 50في يوم 

ولقييد غييادر جميييع . فييي أنحيياء الييبالدالعنييف يونيييو بسييبب تصيياعد مسييتويات /حزيييران 50التييي كانييت قييد علقييت عملياتهييا فييي و

 .0650 عام أغسطس/العسكريين التابعين لألمم المتحدة سوريا في أواخر آب المراقبين

 بمدينية الدوحية فيي قطير، شيكلت فصيائل المعارضية السيورية مظلية  0650 عيام نيوفمبر/في اجتمياعٍ عقيد خيالل تشيرين الثياني

ييميت بييـ  وقييد ". االئييتالف السييوري"وع رفييت أيضيياً باسييم " االئييتالف الييوطني لقييوى الثييورة والمعارضيية السييورية"تنظيمييية س 

كيييانون  55ا التحيييالف باعتبييياره الممثيييل الشيييرعي للشيييعب السيييوري فيييي بهيييذ( USG)اعترفيييت حكومييية الوالييييات المتحيييدة 

أنشييأ التحييالف السييوري حكوميية سييورية مؤقتيية وهييي معارضيية  ,065مييارس عييام /آذار 59وفييي  .0650 عييام ديسييمبر/األول

عليهييا  لحكوميية الجمهورييية العربييية السييورية وتتمركييز فييي مواقييع ميدانييية ال مركزييية فييي جميييع أنحيياء المنيياطق التييي تسيييطر

 .المعارضة في سوريا

  وبعد تشكيله بوقٍت قصير أنشأَ االئتالف السوري وحدة تنسيق المساعدات(ACU ) المسياعدات اإلنسيانية بهدف تنسييق جهيود

ويلتقيي ممثلييون ميين الحكومية األمريكييية وجهييات مانحية أخييرى باإلضييافة إليى المنظمييات غييير الحكومييية . المقدمية إلييى سييوريا

(NGO ) وحيدة تنسييق المسياعدات لتبيادل المعلوميات بشيأن االحتياجيات التيي تيم تحدييدها والمسياعدات نتظم مع م أساسعلى

طط لها، إلى جانب التحديات التي تواجه توفير المساعدات  .الحالية والتي خ 

  الحكومية  ، للضيغط عليى0650عيام  فبرايير/شيباط 00فيي  05,9تبنيى مجليس األمين اليدولي التيابع لألميم المتحيدة القيرار رقيم

السورية والجهات المسلحة الفاعلة األخرى، للسيماح بوصيول عميال اإلغاثية والمعونيات والمسياعدات اإلنسيانية دون قييود فيي 

حدد القرار المناطق ذات األولوية التي تستدعي الحصول على مساعدات اإلغاثية الطارئية، حييث تقيوم األميم المتحيدة و. سوريا

ل متابعة التقدم المحرز في تنفيذ أهداف القرار والمكاسيب التيي تتحقيق فيي إمكانييات الوصيول، بنشر تقارير مراقبة شهرية حو

فيياليري يونييو ذكيرت /حزييران 50وفيي . وكيذلك العقبيات المسيتمرة التيي تقيف بوجيه إمكانييات الوصيول إليى المنياطق المعنيية

، أن قرار مجلس األمن لم يحقيق غاثة في حاالت الطوارئموس وكيلة األمين العام لألمم المتحدة للشؤون اإلنسانية ومنسقة اإلآ

 .قائمةال تزال  المرور وإيصال المساعدات فرصسوى الحد األدنى من التأثير، وأن العقبات الكبيرة التي تقف بوجه 

  ة بالمائة يعيشون في دمشيق والمنياطق المحيطي 06الجئ فلسطيني بضمنهم أكثر من  106,666تستضيف سوريا ما يقرب من

حولهيا بشيكل ملحيول عليى الالجئيين الفلسيطينيين فيي سيوريا،  وميامخيمات الفلسطينيين وولقد أثر القتال العنيف في أحياء  .بها

الالجئين الفلسيطينيين المقيدر عيددهم بنحيو  بأن" األونروا"حيث ت قدر وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

داخل النازحين والمشردين من  006,666اء النزاع، وإن هناك جر  من بشكل مباشر جميعهم تقريباً  الجئ قد تأثروا 106,666

كميا تستضييف سيوريا أيضياً ميا يقيدر  .الجئ فلسيطيني فيروا مين سيوريا إليى البليدان المجياورة 06,666، إضافة لحوالي البالد

 .كبرىالجئ عراقي متواجدين بشكل أساسي في منطقة دمشق ال 9,166, نحوب
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1024للسنة المالية  والدول المجاورة لهاإلى سوريا  حكومة الواليات المتحدة األمريكيةالمساعدات اإلنسانية المقدمة من 
1
 

 المبلغ الموقع النشاط الشريك التنفيذي

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

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

(NGO)   الشركاء من المنظمات غير الحكومية

الصحة وتنسيق الشؤون اإلنسانية وإدارة المعلومات، 

المياه  الحماية وشؤون اللوجستيات وإمدادات اإلغاثة،
والنظافة العامة والصرف الصحي  

  100,,6,,500 دوالر سوريا

المتحدة إدارة شؤون السالمة واألمن في األمم  
(UNDSS) 

إدارة المعلوماتتنسيق الشؤون اإلنسانية و   500,000 دوالر سوريا 

(اليونيسف)منظمة األمم المتحدة للطفولة   
والمياه  النظافة العامةشؤون  ، التغذية، الحماية،الصحة

.والصرف الصحي  
  22,000,000 دوالر سوريا

(UNFPA) والحماية الصحة صندوق األمم المتحدة للسكان   2,166,666 دوالر سوريا 

لألمم برنامج األغذية العالمي  
 (WFP) المتحدة 

  0,166,000 دوالر سوريا الخدمات اللوجستية وإمدادات اإلغاثة

(WHO) الصحة العالمية منظمة   000,000,,5 دوالر سوريا الصحة 

 
اإلدارة والدعمتكاليف    5,160,010 دوالر سوريا 

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

(USAID/OFDA) 
 165,311,430 دوالر  

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

(NGO)   1,090,059, دوالر سوريا مساعدات غذائية  الشركاء من المنظمات غير الحكومية

لألمم برنامج األغذية العالمي  

 (WFP) المتحدة 
(EMOP) 99,001,966 دوالر سوريا عمليات الطوارئ في سوريا  

لألمم برنامج األغذية العالمي  
 (WFP) المتحدة 

(EMOP) دوالر  مصر عمليات الطوارئ اإلقليمية 8,000,000 

لألمم برنامج األغذية العالمي  
 (WFP) المتحدة 

(EMOP) دوالر  العراق عمليات الطوارئ اإلقليمية 10,000,000 

لألمم برنامج األغذية العالمي  
 (WFP) المتحدة 

(EMOP) دوالر  األردن عمليات الطوارئ اإلقليمية 44,750,000 

لألمم برنامج األغذية العالمي  
 (WFP) المتحدة 

(EMOP) دوالر  لبنان عمليات الطوارئ اإلقليمية 55,750,000 

لألمم برنامج األغذية العالمي  
 (WFP) المتحدة 

(EMOP) دوالر  تركيا عمليات الطوارئ اإلقليمية 22,000,000 

(USAID/FFP)  الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/  من أجل السالم مكتب الغذاءإجمالي مساعدات دوالر   276,244,719  

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

(ICRC)   اللجنة الدولية للصليب األحمر
، المياه اإلغاثة، المالجئ سلعالصحة،  ،بناء القدرات

العامة  والصرف الصحي والنظافة  
 سوريا، األردن،

 لبنان
دوالر   31,000,000  

(IOM) اإلغاثة النقل عبر الحدود، الصحة، سلع المنظمة الدولية للهجرة  
 األردن، العراق

  لبنان، مصر
دوالر  4,600,000  

(NGO)   الشركاء من المنظمات غير الحكومية
الدعم  ،الحمايةالتعليم، الصحة، الصحة العقلية، 

، المالجئ وشؤون المياه واالجتماعيالنفسي 
 والصرف الصحي والنظافة العامة

األردن، لبنان، 
 العراق

  00,,5,000, دوالر

(UNFPA) حمايةالو العقلية الصحةوبناء القدرات  صندوق األمم المتحدة للسكان  
، تركيا بنان،ل

 األردن، العراق، 
دوالر   1,700,000  

لشؤون الالجئينالمفوضية السامية لألمم المتحدة   
(UNHCR) 

 إمدادات اإلغاثة،، الحماية التعليم، ،إدارة المخيمات
العامة المياه والصرف الصحي والنظافة ،المالجئ  

األردن،سوريا،   

تركيا، لبنان،  
، العراق، مصر

 ً  اقليميا

  
  104,066,000دوالر

(اليونيسف)منظمة األمم المتحدة للطفولة   
المياه والصرف الصحي الصحة، الحماية، التعليم، 
العامة والنظافة  

 لبنان، األردن،
 تركيا،

 العراق، مصر
دوالر  40,700,000  
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وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
"األونروا"  

المالجئ، الغذاء، الصحة، إمدادات اإلغاثة، التعليم، 
العامة المياه والصرف الصحي والنظافة  

 األردن،سوريا، 
 لبنان

دوالر  28,100,000  

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

(STATE/PRM) دوالر  إجمالي مساعدات مكتب السكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية 250,874,328  

 692,430,4776 $ 1024إلى سوريا والدول المجاورة لها للسنة المالية  المقدمة من الحكومة األمريكيةإجمالي المساعدات اإلنسانية  

1021سوريا والدول المجاورة لها خالل السنة المالية  إلىحكومة الواليات المتحدة األمريكية  التي قدمتهاالمساعدات 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   383,353,221  

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

 582,724,280 دوالر

 1,228,367,8186 $ 1021إلى سوريا والدول المجاورة لها للسنة المالية الحكومة األمريكية  التي قدمتهاإجمالي المساعدات اإلنسانية 

1021سوريا والدول المجاورة لها خالل السنة المالية  إلىحكومة الواليات المتحدة األمريكية  التي قدمتهاالمساعدات 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  

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

    
 1021 و  1021إلى سوريا والدول المجاورة لها للسنة المالية المقدمة من الحكومة األمريكية إجمالي المساعدات اإلنسانية 

 1024و 
$ 1,010,454,200 

 
 

  

1
 .,065مليون دوالر، تم  اعتمادها بالسنة المالية  50.0بحوالي تم  االلتزام بالتمويل  0650في السنة المالية ف. سنة التمويل ت شير إلى تاريخ التعهد أو االلتزام وليس اعتماد األموال وتخصيصها 
2
 .0650 يونيو/حزيران 50بها فعلياً ولغاية يوم الملتزم األموال المتوقعة أو ( USAID/OFDA) ة للتنمية الدوليةالوكالة األمريكي/مكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارثي مثل تمويل  
,
التابعة لوزارة الخارجية األمريكية من قبل مكتب السكان والالجئين والهجرة  0650االلتزام بها في السنة المالية ليتم  ,065في السنة المالية علن عنها ا  مليون دوالر  56يتضمن إجمالي التعهد مبلغ  

(State/PRM.) 

 

 

 معلومات عامة عن التبرع
 

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

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

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

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

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

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

 .غذائياً وثقافياً و بيئياً المساعدة المالئمة 

 يمكن االطالع على مزيد من المعلومات أدناه: 

 

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

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

 

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

