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 أبرز التطورات

  بمدينة مونترو في سويسرا في الثاني والعشرين من كانون  "2جنيف "افتتح مؤتمر جنيف حول سوريا

ير، وذلك بحضور حكومة الجمهورية العربية السورية وممثلي المعارضة السورية وقادة ينا/الثاني

وخالل افتتاح  .هو مناقشة الخروج بحل سياسي للصراع السوري" 2جنيف "والهدف من مؤتمر  .الحكومة

للسماح الفوري أطراف النزاع دعوا  العام لألمم المتحدة بان كي مون، المؤتمر دعا المتحدثون واألمين

ساعدة داخل سوريا، التي هي بحاجة للماإلنسانية لجميع المجتمعات والكامل لجهود ايصال المساعدات 

 .وعلى وجه الخصوص للذين يقبعون تحت الحصار منذ عدة أشهر

  تواصل األمم المتحدة الضغط على حكومة الجمهورية العربية السورية وأطراف المعارضة األخرى

في سياق ذلك قال األخضر اإلبراهيمي ف. إلى بلدة حمص القديمة المحاصرة للسماح بدخول قافلة مساعدات

مم المتحدة والجامعة العربية الخاص لسوريا، قال في تصريح حول مفاوضات المشترك لألث مبعوال

ساء واألطفال خارج مغادرة النأن الحكومة السورية قد وافقت على  يناير/الثانيكانون  22في " 2جنيف "

 03ليوم المصادف حتى هذا ايبدو أن االتفاق ال يزال خارج نطاق التنفيذ  وبالرغم من ذلكلبلدة القديمة، ا

أمد الحصار قد ادى إلى تفاقم حالة النقص والعوز للمواد الغذائية واألدوية  إن اطالة. يناير/كانون الثاني

شخص، بحسب تقدير األمم  4,333واإلمدادات الحيوية األخرى بالنسبة للذين ال زالوا محاصرين وعددهم 

 في ساحةوجاهزة لالنطالق في أي وقت متوقفة  كاالتفلة اإلغاثة المشتركة بين الووال تزال قا. المتحدة

 .يناير/كانون الثاني 03المتحدة في حمص لغاية هذا اليوم المصادف  مملمركز لأل ةتوزيع تابع

                                                                                           
 
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)والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية  مكتب السكان والالجئين  

 التمويل اإلنساني
 لالستجابة اإلنسانية في سوريا

2304 ولغاية 2302للسنة المالية    

دوالر  $370,986,181 USAID/OFDA1 

دوالر  $530,699,121        USAID/FFP2  

دوالر  $838,084,221        State/PRM3  

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

المعقدة الطوارئ حالة ــ ياسور  
لمالي   للسنة  ،7 رقم الوقائع نشرة 4102 يناير/الثاني كانون 01                                            4102 ةا  

 على موجزة نظرة

 األرقام

مليون  9.3 
 في اإلنسانية للمساعدة بحاجة شخص

 سوريا

 ديسمبر/كانون األول – المتحدة األمم

3102 

مليون  6.5  
ا النازحين عدد شخص   سوريا في داخليَّ

نوفمبر /تشرين الثاني – المتحدة األمم

3102 

مليون  2.4  
المجاورة دوللل واؤالج سوري مواطن  

لشؤون المتحدة األمم مفوضية مكتب  

3104يناير /كانون الثاني – الالجئين   

395,681 
األردن في سوري الجئ  

لشؤون المتحدة األمم مفوضية مكتب  
3104 يناير/كانون الثاني – الالجئين  

897,613 
لبنان في سوري الجئ  

لشؤون المتحدة األمم مفوضية مكتب  
3104 يناير/نيكانون الثا – الالجئين  

580,304 
تركيا في سوري الجئ  

لشؤون المتحدة األمم مفوضية مكتب  

3104 يناير/كانون الثاني – الالجئين  

217,144 
العراق في سوري الجئ  

لشؤون المتحدة األمم مفوضية مكتب  

3104 يناير/كانون الثاني – الالجئين  

132,023 
مصر في سوري الجئ  

ؤونلش المتحدة األمم مفوضية مكتب  
3104 يناير/كانون الثاني – الالجئين  

 

 

 

 أهم األحداث
 2جنييف "فيي ميؤتمر  مواصلة المناقشات" ،

وصييييول إلييييى اتفيييياق حييييول  لدون التوصيييي

 .المساعدات اإلنسانية

  استمرار الحصار عليى منياطم مين محاف ية

رييييف دمشيييم و حميييص بميييا فيييي ذليييك بليييدة 

ال يييزال يقيييد حركيية النييا  ، حمييص القديميية

 .لمساعدات اإلنسانيةا وجهود إيصال
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  بشيٍء من المساعدة من دمشم من قرب بالاليرموك  حيالالجئين الفلسطينيين الذين يعيشون في ح يت الحالة اإلنسانية التي تواجه

ول منطقة حينما تمكنت قافلة تابعة لألمم المتحدة من دخ يناير/الثانيكانون  03في يوم  اإلغاثةتلقي الالجئين بعض مواد خالل 

َُّد هذه الحصص بمثابة وجبة  .حصة غذائية على السكان في هذه المنطقة المحاصرة 0,333اليرموك وتوزيع أكثر من  وتـُعـ

، حيث سجلت معدالت الوفيات 2300عام و يولي/موك وفقاً لشروط المذكرة منُذ تموزالتوزيع األولى التي تدخل منطقة الير

وبحسب وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين  .المرتبطة بسوء التغذية ارتفاعاً ملحوظاً خالل األسابيع األخيرة الماضية

 اير،ين/كانون الثاني 20وحتى  01 ترة المحصورة مابين يومفقد تمكنت الوكالة في الف" األونروا"الفلسطينيين في الشرق األدنى 

ويوفر كل . نسمة 01,333من طرود الحصص الغذائية على سكان مخيم اليرموك البالغ عددهم  001 موعمج تمكنت من توزيع

اد خالل شهر واحد بالمائة من السعرات الحرارية المطلوبة ألسرة واحدة مكونة من خمسة أفر 00طرد من طرود المواد الغذائية 

دخول  علىدم قدرة المراقبين المستقلين وفي سياق متصل أفادت إحدى المن مات اإلنسانية التي تعمل في المنطقة بأن ع. فقط

 .يةالوفيات المرتبطة بسوء التغذالمعلومات حول دقة وأمان قد منعتهم من إجراء التقييمات الصحية والتحقم من  المخيم بسالم

 

 لمساعدات اإلنسانيةجهود إيصال ا

  الجماعة المعروفة باسم الدولة اإلسالمية في جماعات المعارضة السورية و بينماأوردت من مات اإلغاثة بان القتال المتواصل

قدرة ، ان القتال المتواصل بينهما ال يزال يعيم ويحد من (داعش)باسم بالعربية رف مختصراً تعالتي أو ( ISIS)العراق والشام 

وبسبب حالة االنعدام . تقديم المساعدة الضرورية إلى السكان المحتاجين في جميع أنحاء شمال سوريااإلنسانية الفاعلة في الجهات 

االنتحارية والهجمات بسيارات مفخخة الهجمات  دتأ فقد .رخوة للغايةالسورية جميع الحدود التركية  أوضاعبقيت  األمني المتقلبة

ه التحديد، وعلى نحٍو متزايد في المعابر الحدودية القريبة من مخيمات المشردين والنازحين على وجفي محاف تي إدلب وحلب 

 .رةاالسابيع االخي خاللمؤقتا الحدودية من المعابر  عددٍ داخلياً، أدت إلى قيام السلطات التركية بإغالق 

  في المناطم المحاصرة من قبل قوات الحكومة ال يزال الحصار المستمر يقيد حركة النا  وجهود إيصال المساعدات اإلنسانية

وأيضاً البلدة القديمة في  بما في ذلك أجزاء من منطقتي الغوطة الشرقية والغربية ،السورية في محاف تي ريف دمشم و حمص

 .حمص

 

 فصل الشتاء مساعدات

 صلت المن مات غير الحكومية وا(NGOs ) الضرورية المساعدة في توفير  الواليات المتحدة جهودهاحكومة المدعومة من قبل

لشتاء في سوريا، وذلك من خالل توزيع المالبس الشتوية الدافئة التي تضمنت الجوارب السميكة وقبعات االهامة لتحمل فصل 

 الفرشتقوم المن مات غير الحكومية أيضاً بتوزيع  لذلكوباإلضافة . واألحذية الشتوية والمالبس الداخلية والستر الشتويةالرأ  

ولقد . ةالتدفئقود ووالمواقد والبطانيات واألغطية التي تفرش على األرض، فضالً عن قسائم شراء المواد األخرى ك( المالءات)

وفي الوقت الذي . شخص في سوريا لغاية هذا اليوم 012,333إلى  وصلت المساعدات الشتوية الممولة من قبل الحكومة األمريكية

ل بالمساعدات ومن الوص مساعدات، تمكنت المن مات اإلنسانية المدعومة من الحكومة األمريكيةاطلم فيه اذن السماح بمرور ال

وبدورها قامت . الالذقيةومحاف ة  دلبإالرقة، دير الزور، حلب، محاف ة إلى بعٍض من المناطم ذات األولوية القصوى في كٍل من 

للتقييمات التي أُعدت سلفاً قبل حلول موسم الشتاء، والتي ركزت في  المن مات الشريكة غير الحكومية بترتيب توزيع المواد وفقاً 

 .النا  األكثر عرضة ل روف الشتاء القاسيةالمقام األول على مساعدة 

  تواصل المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين(UNHCR ) وشركائها جهودهم الرامية إلى إيصال المساعدات الشتوية

ففي لبنان تمكنت مفوضية الالجئين وشركاء آخرون من تقديم البطانيات . جئ سوري في عموم أرجاء المنطقةمليون ال 0.0إلى 

كما قامت مفوضية الالجئين . يناير/كانون الثاني 02شخص لغاية يوم  044,333الشتوية والمواقد وحصص الوقود الشتوية إلى 

يقيمون في الذين لمساعدة الالجئين السوريين د في تحمل عبء الشتاء مجموعة من المستلزمات التي تساع 03,333أيضاً بتوزيع 
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بتقديم مساعدات  الالجئين إلى جانب شركاء آخرونأما في األردن فقد قامت مفوضية  .غير مكتملةومباٍن  غير رسمية مخيمات

ي تكاليف فلمساعدة الالجئين ر الواحد، بالدوالر األمريكي للشه 99دينار أردني أو  03شتوية تكميلية على شكل مبالغ نقدية، وهي 

قامت من مة األمم  وفي تركيا. يناير أيضاً /كانون الثاني 02لغاية يوم  الجئ 000,333أكثر من ، حيث غطت المبالغ وقود التدفئة

حيث ( واحدة على شكل قطعةالمصممة )قطعة من بدالت األطفال الشتوية  04,133 ما يقرببتوزيع ( اليونيسيف)المتحدة للطفولة 

في توزيع  مفعلياً جهوده واأكملوتجدر اإلشارة بأن مفوضية الالجئين والشركاء قد . دون سن الثانية توزيعها على األطفالتمَّ 

لى الالجئين الذين ، وال تزال جهود توزيع المساعدات جارية عفي مخيمات الالجئين في العراقالمساعدات على السوريين المقيمين 

 .خارج المخيماتيعيشون 

 

 والمياه والصرف الصحي والنظافة العامة ؤون الصحيةالش

  وفقاً لتقرير من المبادرة العالمية للقضاء على شلل األطفال(GPEI)،  ضد شلل األطفال التي  حملة التطعيم بأنتشير النتائج األولية

ي المناطم التي يمكن الوصول إليها في مليون طفل ف 2يناير قد شملت أكثر من /كانون الثاني 9إلى  5أجريت في الفترة مابين يوم 

ووزارة الصحة  ومن مة اليونيسيف( WHO)الحملة بجهود مشتركة بين من مة الصحة العالمية  تمَّ تنفيذ هذهسوريا، حيث 

السكانية  في بعض المجتمعاتولقد وصلت جهود حملة التطعيم إلى األطفال . لعربي السورياالهالل األحمر  من مةالسورية و

كانون  أكتوبر وحتى/شهر تشرين األول فيوالتي لم يكن بالمقدور الوصول إليها خالل حمالت التطعيم التي أجريت تنازع عليها الم

يناير قد عطل جهود الوصول باللقاح /، وبالرغم من هذا التقدم فإن القتال العنيف خالل شهر كانون األول2300ديسمبر عام /األول

 .المبادرة العالمية للقضاء على شلل األطفال تقاريرلوذلك وفقاً المستهدفة بالتطعيم، في المناطم تقدير  طفل على أقل 033,333إلى 

 ساعدات التابعة التي تعمل بقيادة وحدة تنسيم الم ،يناير تمكنت قوة العمل المعنية بمكافحة شلل األطفال/في أوائل كانون الثاني

 ،ليون طفل دون سن الخامسة في المناطم التي تسيطر عليها المعارضة السوريةم 0.2 تطعيم ما يقرب منمن  للمعارضة السورية

 .في سبع محاف ات شمال سوريا

  تمكنت احدى المن مات اإلنسانية المدعومة من الحكومة األمريكية  يناير/الثانيكانون  00إلى  0خالل الفترة الممتدة ابتدءاً من يوم

ة ريف في مالجئ المشردين والنازحين داخلياً في محاف أسرة نازحة  055على  العامة جموعة من مستلزمات الن افةمن توزيع م

من الرجال  033من النساء والفتيات و  0,355شخص من بينهم  0,005وبلغ مجموع الذين انتفعوا بمستلزمات الن افة . دمشم

ح يت مسبقاً بإعادة النازحين داخلياً والتي مالجئ  وتواصل هذه المن مة اإلنسانية أيضاً جهودها في توصيل المياه إلى. والفتيان

 0,533وفرت امدادات المياه الخدمة والفائدة لحوالي  وقد. تأهيل وإصالح لمرافم الن افة العامة والمياه والصرف الصحي فيها

 .فرد

  لتوسيع ورفع مستوى برنامج ومية مليون دوالر إلى إحدى المن مات الدولية غير الحك 55تعهدت الحكومة األمريكية مؤخراً بمبلغ

الن افة العامة والمياه والصرف  من الوحدات الصحية ومرافم دعم 95لتشمل بذلك العملية الجارية في اإلغاثة في شمال سوريا، 

 .تضررين األكثر ضعافاً ممليون مواطن سوري من النازحين وال 0.5لحوالي  التي تقدم الدعمتلك ، الصحي

 

ياألمن الغذائالزراعة و  

  يهدف إلى توفير تحليل مستقل للحالة اإلنسانية المتصلة باألزمة مشروع احتياجات سوريا، وهو مشروع تحليل أصدر المعنيون في

وغطى التقييم الذي تمَّ في الفترة  .السورية، أصدروا مؤخراً تقييماً يُفيد بأن هناك احتياجات في عدة قطاعات في محاف ة درعا

، غطى مساحة سكانية تضم حوالي 2300ديسمبر عام /وحتى منتصف كانون األولنوفمبر /انيمابين منتصف تشرين الث

الغذائي يحتل األولوية  األمنحدد التقييم بأن ولقد . منطقة فرعية 00إلى  02مابين مساحة تضم على امتداد  نسمة 292,333

من يعانون حالة من انعدام حتسبوا ماشخص  593,033اإلنسانية، حيث أن هناك ما يقرب من  اتالقصوى على رأ  قائمة الحاج

كل االمشحدد التقييم بأن كما . شخص في أمس الحاجة لألمن الغذائي 020,033األمن الغذائي، ومن بين هؤالء هناك حوالي 

لى الرئيسية تكمن في نقص السلع الغذائية وقلة التنوع في منتجات األطعمة، مضافاً على ذلك عدم قدرة النا  في الوصول إ

المواد الضرورية بمثابة ويُـعـدُّ القمح أو الخبز وحليب األطفال وعلب المواد الغذائية المتنوعة  .واق بسبب انعدام األمناألس

 .لضمان األمن الغذائي التي يتطلب توفيرهاو ،المتعارف عليها على نحٍو واسع
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 توفير الدقيم للمخابز االحتياجات الغذائية و تعمل الحكومة األمريكية مع المن مات اإلنسانية للمساعدة في تحديد ومعالجة

وهي المناطم التي تنعدم فيها إمكانية الوصول أو تكون سوريا،  فيوالحصص الغذائية في المناطم التي يصعب الوصول إليها 

مة من الحكومة ولقد تمكنت المن مات اإلنسانية المدعو (.WFP)قليلة ومحدودة بالنسبة لبرنامج الغذاء العالمي لألمم المتحدة 

 53 حصص غذائية تكفي لتغطيةيناير ولغاية هذا اليوم، تمكنت من توزيع /دء كانون الثانيمنُذ بفي جنوب سوريا واألمريكية 

شخص، ووزعت ما يكفي من الدقيم لتوفير الخبز اليومي لمدة شهر واحد  50,533بالمائة من حاجة االستهالك الشهري ألكثر من 

من إيصال وتحقيم  تمكنت المن مات اإلنسانية المدعومة من الحكومة األمريكيةوفي شمال سوريا  .صشخ 20,333ألكثر من 

على األسر وتوفير الدقيم الحصص الغذائية من المستفيدين في الشهر الواحد، وذلك من خالل توزيع  005,333المنفعة ألكثر من 

 .المخابز واألفران لبرامج دعم

 في جميع المناطم التي يمكنه الوصول إليها زيادة جهود الدعم من خالل توفير  لمي لألمم المتحدةيواصل برنامج الغذاء العا

ويسعى برنامج الغذاء العالمي أيضاً . مليون شخص من المتضررين من النزاع 4.25المساعدات الغذائية الشهرية إلى ما يقرب من 

وكانت الحكومة األمريكية . 2304 ديسمبر عام/كانون األولجاورة بحلول ي البلدان الممليون الجئ ف 2.0إلى تقديم الدعم لحوالي 

، لتمويل عمليات الطوارئ لبرنامج الغذاء العالمي 2304للسنة المالية مليون دوالر أمريكي  11قد أعلنت مؤخراً بالتزامها بمبلغ 

األمريكية للمساعدات الغذائية لبرنامج الغذاء العالمي في سوريا والمنطقة، وبهذا يرتفع إجمالي الدعم الكامل المقدم من الحكومة 

 .2302مليون دوالر أمريكي دعماً لألزمة في سوريا منذ السنة المالية  459.9ليصل إلى حوالي 

  ة مليون دوالر لمن مة األغذية والزراع 0مؤخراً بمبلغ الحكومة األمريكية  تعهدتلمساعدات الغذائية إلى تقديم الدعم لباإلضافة

الحبوب وبذور المن خالل توفير واالستهالك واستعادة الطاقة االنتاجية لزيادة فرص الحصول على الغذاء ، (الفاو)لألمم المتحدة 

مع إيالء اهتمام خاص باألُسر التي تعولها من صغار المزارعين ممن يعيشون في المناطم المتضررة من األزمة،  053,333إلى 

للتركيز على دعم قيادة قوية وفعالة وتحسين ظروف التنسيم بين الشركاء المتعاونين في االستجابة  وتخطط من مة الفاو. النساء

تحليل اطر ، فضالً عن لها ذلك حاالت األمن الغذائي التي تمَّ التنسيمبما في  المساعدات اإلنسانية الغذائية والزراعية، لتوفير

 .االستجابة وإدارة المعلومات وأن مة المراقبة والرصد

 

نازحين والمهجرين ال  

 النزوح الداخلي

 مكتب األمم المتحدة لتنسيم الشؤون اإلنسانية أعلنيناير /الثانيكانون  في منتصف شهر (OCHA)  نتائج البحث والتقييم التي

. ريةشمالية سومحاف ات  منطقة فرعية من ثمان 000تقييم االحتياجات اإلنسانية الشاملة في سوريا، والتي تغطي  بعثة أجرتها

مليون شخص بحاجة للمساعدة في كٍل من محاف ة  0.5إلى  5.5وجاءت نتائج التقييم على النحو التالي، من مجموع ما يقدر بنحو 

من مليون  4.0من المجموع أعاله هناك ما يقدر بنحو و .الالذقية و حلب، الحسكة، الرقة، دير الزور، حماة، حمص، ادلب

لهم  عائالت مستضيفةمع يقيمون  902,033مليون يعيشون في أماكن مستأجرة وما يقرب من  0.9من بينهم  ،النازحين داخلياً 

من النازحين داخلياً يعيشون في  202,333مهجورة، وهناك عدد آخر وهو  يقيمون في مراكز جماعية أو مبانٍ  909,333وحوالي 

ومن بين المحاف ات التي شملتها الدراسة برزت  .نيةومخيمات مببشكٍل تلقائي ال على التعيين  فتوحة ومخيمات مقامةمناطم م

وتحتل قطاعات الصحة واألمن الغذائي  .على رأ  القائمة من حيث االحتياجات اإلنسانيةمحاف ة دير الزور و حمص و إدلب 

ب تقديرات بعثة تقييم ويبدو أن عدد النازحين داخلياً بحس. والمياه والصرف الصحي والن افة العامة األولوية على رأ  االحتياجات

مليون من النازحين داخلياً في كامل  2.5تقديرات األمم المتحدة التي تُشير إلى وجود  يتضارب معاالحتياجات اإلنسانية الشاملة 

 .سوريا

  مالجئ من ال 02بهدف مساعدة السكان النازحين تقوم إحدى المن مات اإلنسانية المدعومة من الحكومة األمريكية بإدارة وتشغيل

، من المستخدمةبتعديالت مقصودة على بعض المباني المختلفة غير الجماعية في أربع محاف ات، حيث قامت المن مة المذكورة 

من النازحين داخلياً،  0,393ومستوصف ومركز شرطة، تمَّ تكييفها لتعمل على تقديم الخدمة كمالجئ جماعية إليواء  مستشفىبينها 

 .من الرجال 200من النساء و  292و فتى  020فتاة و  220وبضمنهم 

 اللجوء والنزوح الخارجي
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 مع اجتماعاً  أنطونيو غوتيريسلألمم المتحدة  د أوغلو والمفوض السامي لشؤون الالجئينوعقد وزير الخارجية التركي أحمد داو

-رانح"يناير في مخيم /ن الثانيكانو 00صر والعراق واألردن ولبنان وتركيا، في يوم وزراء الحكومة وكبار الممثلين من م

على التحرك نحو إيجاد وناشد الحاضرون في تصريح صحفي طرفي النزاع السوري . في تركيا" شانلي أورفه"بمحاف ة  "كوكنلي

المعاناة التي تسببها األزمة وتأثير ذلك في زعزعة استقرار المنطقة والتهديد  واستنكروا" 2جنيف "مؤتمر حل سياسي لألزمة في 

وصول المساعدات اإلنسانية دون عوائم إلى جميع السكان تسهيل ودعا المشاركون أيضاً إلى . لذي يُشكله للسالم واألمن العالميينا

 .يا، بغض الن ر عن موقعهم في البالدالمتضررين من النزاع في سور

  األعباء، مثل مقادير  المساعدة المالية وتقاسم ل زيادةالدولي لبلدانهم من خال للدعماستمرار الحاجة  الوزراء الحكوميون إلىأشار

كما شجع الوزراء والمعنيون في المفوضية  .طمن الالجئين السوريين في البلدان خارج منطقة الشرق األوس أكبر اعدادٍ  ستقبالا

لتعزيز برامج  ون الحمايةعلى إبقاء حدودها مفتوحة للسوريين الذين يلتمسالسامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، شجعوا البلدان 

الحصول على والقبول اإلنساني لالجئين، واتخاذ إجراءات أكثر مرونة فيما يتعلم بجمع شمل األسرة ومتطلبات إعادة التوطين 

لمنطقة التي تستضيف ا بلدانوإلى  عودة السوريين إلى سوريالعالمي  وقفٍ ودعت مفوضية الالجئين إلى . الدخول للسوريين تأشيرة

إعادة : مجاالت أساسية وهي كثيف جهود العمل المشترك في ثالثعلى ت واتفم المندوبون المجتمعون. الغالبية الع مى من الالجئين

 .وصول المساعدات اإلنسانية وتسليمها داخل سورياورفع مستوى التوعية والتأييد، و ،لتوطين والقبول اإلنساني لالجئينا

 تركيا

 محاف ة كيليس التركية أن هناك زيادة في عدد  ح ت السلطات المحلية فيال، وفقاً للمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين

وعزت السلطات  .يناير/كانون الثاني 05وذلك حتى يوم  على حٍد سواءالالجئين الوافدين من خالل المعابر الرسمية وغير الرسمية 

وبحسب . السورية والمناطم المحيطة بها" أعزاز"خر من الحدود قرب بلدة في الجانب اآل هذه الزيادة إلى تصاعد وتيرة القتال

شخص  02,333إلى ما يقرب من  للنازحينالسلطات المحلية فقد ارتفع أيضاً عدد النازحين داخلياً الذين يقيمون بمخيم باب السالم 

 .بسبب القتال

  لتزويد السكان والمفوضية السامية لشؤون الالجئين  رث التركيةرئاسة إدارة الطوارئ والكوابالتشاور مع الحكومة التركية تخطط

لبناء خمس ة، كما تخطط أيضاً العيادات الصحية الجاهزب" كهرمانمارا "ومخيم " جيالن بينارأكاكال، أديمان، "المقيمين في مخيم 

 فضالً  "يليس، ريحانلي وشانلي أورفهغازي عنتاب، ك"للسوريين الذين ال يقيمون في المخيمات في كٍل من بلدة عيادات إضافية 

 .رئاسة إدارة الطوارئ والكوارث التركيةبانت ار االتفاق مع ال يزال عن موقع آخر 

  ًفإن تركيا قد انفقت ما يقرب  ،يناير/كانون الثاني 05خالل مؤتمر الكويت الثاني يوم لتصريحات وزير التنمية جودت يلماز  وفقا

مليون دوالر  005الـ  يعكس الفرق عن مبلغوقال يلماز بأن هذا الرقم . الالجئين السوريينافة استض مليار دوالر على 2.5من 

مع الجئ داخل حدودها،  033,333 أكثر منوتجدر اإلشارة إلى أن تركيا تستضيف . كدعم دولي إلستجابة الحكومة التركية المقدم

 .من بين هؤالء لجأوا إلى مواقع المخيمات 233,333أكثر من 

 لبنان

 نائبة المدير التنفيذي برئاسة رئيس الوزراء في حكومة تصريف األعمال اللبانية نجيب ميقاتي مع وفد من مة اليونيسيف  ناقش

إلعالن تبرعات  الدولي مؤتمرالم لألطفال السوريين واللبنانيين في يمبادرة تهدف إلى زيادة فرص التعل، ناقشا "يوكا براندت"

وتهدف المبادرة إلى وضع مئات اآلالف من األطفال غير . يناير/كانون الثاني 05الدول المانحة، الذي عقد في الكويت في 

تحسين البنية التحتية وتسعى المبادرة أيضاً إلى  .غير رسميةعامة تعليم  أماكنصفوف الدراسة أو في الملتحقين بالمدار  في 

على نحٍو يتماشى مع تلبية احتياجات كالً من عدد المعلمين المدربين  زيادةاللبنانية الرسمية فضالً عن دار  في الموالتجهيزات 

األطفال السوريين الالجئين اآلن في لبنان، واألطفال اللبنانيين في المجتمعات الفقيرة بالدرجة األولى التي تستضيف الالجئين 

يناير، ستوفر فرص /التي اطلقت في أوائل كانون الثاني" ال لضياع جيل"جزٍء من حملة  وستوفر هذه المبادرة وهي .السوريين

ثالث  على مدىمليون دوالر  502.2من األطفال في سن الدراسة األكثر ضرراً، بكلفة مالية تبلغ  405,333جيدة لمجموع تعليم 

 .عامةللمنطقة  نموذجاً  ايمكن اعتبارهالجهد بأن استجابة لبنان لهذا وبهذا الصدد أشارت من مة اليونيسيف  .سنوات
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إلى سوريا ( STATE)ووزارة الخارجية األمريكية ( USAID)المساعدات اإلنسانية المقدمة من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

1024للسنة المالية  ودول الجوار
1

 

غالمبل الموقع النشاط الشريك التنفيذي  

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

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

(NGO)   الشركاء من المن مات غير الحكومية

وإدارة المعلومات، الصحة وتنسيم الشؤون اإلنسانية 
اللوجستيات وإمدادات اإلغاثة، الحماية وشؤون 

.والصرف الصحي الن افة العامة  
 

  50,533,333 دوالر سوريا

المتحدة إدارة شؤون السالمة واألمن في األمم  

(UNDSS) 
إدارة المعلوماتتنسيم الشؤون اإلنسانية و   500,000 دوالر سوريا 

(UNFPA) للسكان صندوق األمم المتحدة والحماية الصحة    2,533,333 دوالر سوريا 

(اليونيسيف)من مة األمم المتحدة للطفولة   
 الن افة العامة، التغذية، الحماية، شؤون الصحة

.والمياه والصرف الصحي  
  22,000,000 دوالر سوريا

 برنامج الغذاء العالمي لألمم
 (WFP) المتحدة 

  2,533,000 دوالر سوريا الخدمات اللوجستية وإمدادات اإلغاثة

(WHO) 00,000,000 دوالر سوريا الصحة من مة الصحة العالمية  

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

(USAID/OFDA) 
 99,000,000 دوالر  

(USAID/FFP) مريكية للتنمية الدوليةالوكالة األ/مكتب الغذاء من أجل السالم  

 برنامج الغذاء العالمي لألمم
 (WFP) المتحدة 

(EMOP) 53,045,933 دوالر سوريا عمليات الطوارئ في سوريا  

 برنامج الغذاء العالمي لألمم
 (WFP) المتحدة 

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

 إحاطة موجزة
  تعهد الرئيس بشار 2300 عام مار /آذارشهر في اعقاب الت اهرات السلمية التي خرجت ضد الحكومة السورية في ،

ومع ذلك فشلت اإلصالحات ولم تتحقم، وعندها بدأت القوات الن امية السورية الموالية . األسد بإجراء اصالحات تشريعية

 .األسد باستخدام العنف لردع الت اهرات، األمر الذي حمل الجماعات المسلحة على الرد لالنتقامللرئيس بشار 

  الخطة دعت، و2302 عام مار /آذار 22تبنى مجلس األمن لألمم المتحدة خطة سلمية وافقت عليها الحكومة السورية في 

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

موضع التنفيذ بالكامل، بل استمرت االشتباكات بين القوات الن امية للحكومة السورية  توضع الخطةولم . المأهولة بالسكان

 .وبين قوات المعارضة، كما تواصلت هجمات القوات الحكومية على المت اهرين والمناطم المأهولة بالسكان

  ثة إشراف األمم المتحدة في سورياصوتت األمم المتحدة على عدم تجديد تفويض بع 2302 عام أغسطس/آب 02في يوم 

ولقد غادر جميع . في أنحاء البالدالعنف يونيو بسبب تصاعد مستويات /حزيران 02التي كانت قد علقت عملياتها في و

 .2302 عام أغسطس/العسكريين التابعين لألمم المتحدة سوريا في أواخر آب المراقبين

 بمدينة الدوحة في قطر، شكلت فصائل المعارضة السورية م لة  2302 عام نوفمبر/في اجتماعٍ عقد خالل تشرين الثاني

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

كانون  00بهذا التحالف باعتباره الممثل الشرعي للشعب السوري في ( USG) اعترفت حكومة الواليات المتحدة

بهدف ( ACU)وبعد تشكيله بوقتٍ قصير أنشأَ االئتالف السوري وحدة تنسيم المساعدات . 2302 عام ديسمبر/األول

ات مانحة أخرى ويلتقي ممثلون من الحكومة األمريكية وجه. المساعدات اإلنسانية المقدمة إلى سورياتنسيم جهود 

وحدة تنسيم المساعدات لتبادل المعلومات بشأن منت م مع  أسا على ( NGO)باإلضافة إلى المن مات غير الحكومية 

 .االحتياجات التي تم تحديدها والمساعدات الحالية والتي ُخطط لها، إلى جانب التحديات التي تواجه توفير المساعدات

  بالمائة يعيشون في دمشم والمناطم  13الجئ فلسطيني بضمنهم أكثر من  543,333تستضيف سوريا ما يقرب من

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

الجئ  543,333بأن أكثر من " وااألونر"سوريا، حيث تُقدر وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

كما تستضيف . داخل البالدوالمشردين النازحين من  203,333فلسطيني قد تأثروا بشكل مباشر جراء النزاع، وإن هناك 

 .الجئ عراقي متواجدين بشكل أساسي في منطقة دمشم الكبرى 09,402سوريا أيضاً ما يقدر بـ 
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 برنامج الغذاء العالمي لألمم
 (WFP) متحدةال  

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

 برنامج الغذاء العالمي لألمم
 (WFP) المتحدة 

(EMOP) دوالر  األردن عمليات الطوارئ اإلقليمية 21,500,000 

 برنامج الغذاء العالمي لألمم
 (WFP) المتحدة 

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

 برنامج الغذاء العالمي لألمم
 (WFP) المتحدة 

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

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

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

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

وبناء القدرات االستيعابيةالعامة  الصحي والن افة  
 سوريا، األردن،

 لبنان
دوالر   10,800,000  

(IOM) الحدودمواد اإلغاثة والنقل عبر  المن مة الدولية للهجرة  
 األردن، العراق
  لبنان، مصر

دوالر  3,600,000  

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

 األردن،العراق، 
دوالر   1,700,000  

 المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين
(UNHCR) 

المياه  ،والتوطين جئالمال، ، إدارة المخيماتالحماية
، التعليم وإمدادات العامة والصرف الصحي والن افة

 اإلغاثة

األردن،سوريا،   
تركيا، لبنان،  

ً العراق، مصر ، اقليميا  
دوالر   104,033,000  

(اليونيسيف)من مة األمم المتحدة للطفولة   
العامة  المياه والصرف الصحي والن افةالتعليم، 

 وحماية األطفال
تركيا، لبنان، األردن،  

 العراق، مصر
دوالر  43,700,000  

وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
"األونروا"  

، المالجئ، مواد اإلغاثةالتعليم، الغذاء والصحة و
العامة المياه والصرف الصحي والن افة  

األردن، لبنانسوريا،  دوالر   28,100,000  

(WHO) لميةمن مة الصحة العا   400,000 دوالر تركيا الصحة 

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

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

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

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

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

1021ول المجاورة لها خالل السنة المالية سوريا والد
1

 
 

 المبلغ الموقع النشاط الشريك التنفيذي

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

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

(NGO) الشركاء من المن مات غير الحكومية 

الصحة وتنسيم الشؤون اإلنسانية وإدارة المعلومات، 
الطبيعية  المخاطراللوجستيات وإمدادات اإلغاثة، 

والتكنولوجية، الحماية، المالجئ والتوطين وشؤون الن افة 
.والصرف الصحي العامة  

  200,016,769 دوالر سوريا

الشؤون  تحدة لتنسيماألمم الم مكتب
(OCHA) اإلنسانية 

إدارة المعلوماتتنسيم الشؤون اإلنسانية و   3,000,000 دوالر سوريا 

 إدارة شؤون السالمة واألمن في األمم المتحدة
(UNDSS) 

إدارة المعلوماتتنسيم الشؤون اإلنسانية و   500,000 دوالر سوريا 

(UNFPA) رياسو الصحة صندوق األمم المتحدة للسكان   2,795,900 دوالر 

(اليونيسيف)من مة األمم المتحدة للطفولة   
وشؤون مات اللوجستية وإمدادات اإلغاثة الصحة والخد
.والمياه والصرف الصحي الن افة العامة  

  24,000,000 دوالر سوريا

 برنامج الغذاء العالمي لألمم
 (WFP) المتحدة 

  4,350,000 دوالر سوريا الخدمات اللوجستية وإمدادات اإلغاثة

(WHO) 14,000,000 دوالر سوريا الصحة من مة الصحة العالمية  
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 2,627,648 دوالر   نفقات الشؤون اإلدارية والدعم  

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

(USAID/OFDA)  
 252,290,317 دوالر

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

)NGO) مساعدات الغذائيةال  الشركاء من المن مات غير الحكومية دوالر  سوريا   70,803,546  

 برنامج الغذاء العالمي لألمم
 (WFP) المتحدة 

(EMOP) 044,900,505 دوالر سوريا عمليات الطوارئ في سوريا  

مج الغذاء العالمي لألممبرنا  
 (WFP) المتحدة 

(EMOP) دوالر  مصر عمليات الطوارئ اإلقليمية 5,279,294 

 برنامج الغذاء العالمي لألمم
 (WFP) المتحدة 

(EMOP) دوالر  العراق عمليات الطوارئ اإلقليمية 9,835,629 

 برنامج الغذاء العالمي لألمم
 (WFP) المتحدة 

(EMOP)  اإلقليميةعمليات الطوارئ دوالر  األردن  55,990,076 

 برنامج الغذاء العالمي لألمم
 (WFP) المتحدة 

(EMOP) دوالر  لبنان عمليات الطوارئ اإلقليمية 72,207,374 

 برنامج الغذاء العالمي لألمم
 (WFP) المتحدة 

(EMOP) دوالر  تركيا عمليات الطوارئ اإلقليمية 19,303,727 

(USAID/FFP) األمريكية للتنمية الدولية الوكالة/  مكتب الغذاء من أجل السالمدات إجمالي مساع  378,151,121دوالر 

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

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

وبناء القدرات االستيعابيةلعامة ا والن افة  

 سوريا، األردن،

 لبنان
دوالر   27,600,000  

اإلتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل 
(IFRC) األحمر 

وإمدادات اإلغاثةمساعدات فصل الشتاء   
 لبنان،
 تركيا

دوالر   3,900,000  

(IOM) دودمواد اإلغاثة والنقل عبر الح المن مة الدولية للهجرة  
 األردن، العراق

  لبنان، مصر
دوالر  10,000,000  

)NGO)الشركاء من المن مات غير الحكومية 
الصحة العامة ،الصحة العقلية والدعم النفسي والصحة 

المعيشة وبناء القدرات، العنف القائم على ، شؤون اإلنجابية
المالجئ وإدارة الملفاتتوفير أسا  الجنس،   

 األردن،
 لبنان،
  تركيا

دوالر   22,924,280  

(UNDP) العامة الن افةشؤون المياه والصرف الصحي و برنامج األمم المتحدة اإلنمائي دوالر  لبنان  400,000 

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

األردن،العراق، 
 مصر

دوالر   3,793,000  

مية لألمم المتحدة لشؤون الالجئينالمفوضية السا  
(UNHCR) 

المياه  ،والتوطين المالجئ، ، إدارة المخيماتالحماية
، التعليم وإمدادات العامة والصرف الصحي والن افة

 اإلغاثة

 األردن،
تركيا، لبنان،  

 العراق، مصر
دوالر   312,637,000  

 المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين
(UNHCR) 

، المياه والتوطين، الصحة المالجئواد اإلغاثة، م
العامة والصرف الصحي والن افة  

دوالر   سوريا 58,170,000  

(اليونيسيف)من مة األمم المتحدة للطفولة   
وحماية العامة  المياه والصرف الصحي والن افةالتعليم، 
 األطفال

 لبنان، األردن،
 تركيا،

 العراق، مصر
دوالر  72,000,000  

لة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين وكا

"األونروا"الفلسطينيين   

، المالجئ، المياه مواد اإلغاثةالتعليم، الغذاء والصحة و

العامة والصرف الصحي والن افة  
دوالر  األردن، لبنان 15,800,000  

وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين 
"األونروا"الفلسطينيين   

م، المياه والصرف التعلي، الصحةد اإلغاثة، مواالغذاء و
 الصحي والن افة

  55,100,000 دوالر سوريا

(WHO) 400,000 دوالر تركيا الصحة من مة الصحة العالمية  

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

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

(STATE)  1021إلى سوريا والدول المجاورة لها للسنة المالية 
$ 1,221,367,8186 
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التي قدمت ( STATE)ريكية ووزارة الخارجية األم( USAID)إجمالي المساعدات اإلنسانية من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

1021سوريا والدول المجاورة لها خالل السنة المالية  إلى
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  

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

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

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

1024و  1021 و  1021إلى سوريا والدول المجاورة لها للسنة المالية   
$ 1,917,967,511 

 
 

  

1
 .2300مليون دوالر، تمَّ اعتمادها بالسنة المالية  02.1تمَّ االلتزام بالتمويل بمبلغ  2302في السنة المالية ف. سنة التمويل تُشير إلى تاريخ التعهد أو االلتزام وليس اعتماد األموال وتخصيصها 
2
كانون  03األموال المتوقعة أو التي تمَّ االلتزام بها فعلياً ولغاية يوم ( USAID/OFDA) الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/لكوارثمكتب المساعدات األمريكية الخارجية ليُمثل تمويل  

 .2304يناير /الثاني
0
من قبل مكتب السكان والالجئين والهجرة التابعة لوزارة الخارجية  2304وسيتم االلتزام بها في السنة المالية  2300مليون دوالر أعلن عنها في السنة المالية  03يتضمن إجمالي التعهد مبلغ  

 (.State/PRM)األمريكية 

 

 

 معلومات عامة عن التبرع
 

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

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

 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 وتُشجع حكومة الواليات المتحدة التبرعات النقدية

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

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

 .غذائياً وثقافياً  ،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  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

على الموقع ( USAID/OFDA)وكالة األمريكية للتنمية الدولية ال / المساعدات األمريكية الخارجية للكوارثمكتب نشرات  وت هر 

 :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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