
 

 

 

 

 

 

 

 

 توفر وكاالت األمم املتحدةلعثة مشتركة ب•
 األطفال في حلب.من  ٥۰۰۰۰۰لنحو لقاحات 

في  ات غذائيةمليون سوري مساعد ۲ ىتلق•
 ٥۰۰۰۰۰حوالي  ، مبا في ذلك/آذارشهر مارس
املناطق التي تسيطر عليها  شخص في

 املعارضة.

يصل لفي اليوم؛  الجئ سوري ۷۰۰۰تسجيل  •
 مليون. ۱,۳ما يقرب من إلى  اإلجمالي عددال

التي تتجاوز القدرة تستمر االحتياجات •
القطاعات  بينما تتواصل معاناة يةالتمويل
 التمويل.اد في احلنقص ال من احليوية

 مليون نسمة  ۲۲إجمالي تعداد السكان •

 ۱٤احملافظات •

 مليون ٤ تاجني للمساعدات اإلنسانيةعدد احمل•

 مليون ۲ عدد النازحني داخليا•

عدد املنازل التي دمرت في سوريا نتيجة •
 مليون ۱,۲للصراع الدائر 

واألردن  السوريني في العراق عدد الالجئني•
 ۷ولبنان وتركيا وشمال أفريقيا (حتى 

 ۱۲۹۹۸۲۲ابريل/نيسان) 

قدمي مليون دوالر لت ٥۱۹طلبت األمم املتحدة •
(يناير/كانون داخل سوريا  مساعدات إنسانية

 )۲۰۱۳يونيو/حزيران  –الثاني 

ابريل/نيسان  ۷% (حتى ٤۰ومت متويلها بنسبة •
۲۰۱۳( 

دوالر في إطار خطة  مليار ۱مطلوب مبلغ •
االستجابة اإلقليمية ألزمة الالجئني 

 )۲۰۱۳يونيو/حزيران  –(يناير/كانون الثاني 
مارس/آذار  ۱٥% (حتى ۳۱ومت متويلها بنسبة •

۲۰۱۳( 

 

على نحو للمخاطر  معرضونن في سوريا والجئال
 ٢صفحة  – متزايد

 ٣صفحة - أزمةنظام التعليم في سوريا في 
يوسعون نطاق  الشركاء في اجملال اإلنساني

 ٣صفحة  – تواجدهم
توجيه مخصصات صندوق االستجابة للطوارئ 

صفحة -سوريا لمنظمات غير احلكومية احمللية في ل

٧ 
 

 
 النشرة انسانية

 ٢٠١٣ ابريل/نيسان ٨ –مارس/آذار  ١٩العدد الثاني والعشرون، 
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  بالتنسيق تُنقذ األرواح –مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية (أوتشا) 

  الدمارالدمارالدمارالدمار    أوأوأوأو    أصابها الضررأصابها الضررأصابها الضررأصابها الضررث املنازل السورية ث املنازل السورية ث املنازل السورية ث املنازل السورية ثلثلثلثل
  

        لى املزيد من املناطقلى املزيد من املناطقلى املزيد من املناطقلى املزيد من املناطقإإإإالعنف العنف العنف العنف     امتدادامتدادامتدادامتداد
  
إلى وميتد العنف اآلن . ۲۰۱۱ /آذارمارس في تهنطاق منذ بدايالجم واحلفي  امستمرتصاعدا الصراع في سوريا شهد  

، /آذارفي مارسو والنزوح.إلى زيادة مستويات الدمار والضحايا بدوره يؤدي مما  ،بالسكانحديثا املناطق احلضرية املكتظة 
مئات اآلالف  التي يقطن بها، الرقةهجمات عسكرية جديدة في شمال البالد، مبا في ذلك في  مسلحةشنت جماعات 

تسبب وقد األردن.  ملسلحة أيضا في اجلنوب، ال سيما على طول احلدود معتكثفت املواجهات اكما  داخليا. نازحنيمن ال
أكثر من اثني عشر  حيث قتل-مقتل مدنيني /آذار في تصاعد العنف في دمشق خالل األسبوع األخير من شهر مارس

  وإحلاق خسائر كبيرة باملباني.-  كافتيريا في جامعة دمشقالهاون ضربت قذائف عندما شخصا 
 

        منزل أصابهم الضرر أو الدمارمنزل أصابهم الضرر أو الدمارمنزل أصابهم الضرر أو الدمارمنزل أصابهم الضرر أو الدمارمليون مليون مليون مليون     ۲۲۲۲,,,,۱۱۱۱ثمة ثمة ثمة ثمة 
        

جنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا لمليون منزل وفقا ل ۱,۲ما يقدر بنحو  أو الدمار تعرض للتلف
 فضال عنو اجلزئي. ر ادمال املنازلمن  ۳۰۰۰۰۰ أصاب نحوبينما للدمار التام منزال  ٤۰۰۰۰۰ تعرض نحومت وقد (اإلسكوا). 

دمار حوالي ثلث مجموع الضرر ولالرقم اإلجمالي لازل. وميثل نمن امل ٥۰۰۰۰۰والي حلتضررت البنية التحتية  فقد ك،ذل
الذي أصاب القطاع السكاني لضرر ل ةتركيزات الرئيسيوتوجد ال. ۲۰۰٤سوريا، استنادا إلى إحصاء عام  املساكن في

-الفقراء غالبا ما تعني األحياء التي يعيش بها  والتي-  "الرسميةغير  التجمعات السكانيةبـ "اإلسكوا  هعرفتفيما 
   درعا ودير الزور.و حلب،ودمشق، ومناطق الصراع، مثل حمص،  في

  
            على الرغم من اخملاطر املتزايدةعلى الرغم من اخملاطر املتزايدةعلى الرغم من اخملاطر املتزايدةعلى الرغم من اخملاطر املتزايدةاملساعدات املساعدات املساعدات املساعدات تقدمي تقدمي تقدمي تقدمي يواصل العاملون في اجملال اإلنساني يواصل العاملون في اجملال اإلنساني يواصل العاملون في اجملال اإلنساني يواصل العاملون في اجملال اإلنساني 

  
 سوريا. ب املؤقت في عدد موظفيها الدولينيفض إلى اخلمم املتحدة ألالنزاع في دمشق أواخر الشهر املاضي ادفع احتدام 

وفي الوقت  ال تزال تعمل بكامل طاقتها. يوية التياحل جأو البرام ات الطارئةتقدمي املساعدولم يؤثر هذا االجراء في 
أو الرجوع  عملتوجه إلى الالميثل  للغاية، حيث ظروف حرجةفي والعمل العيش  نون الوطنيواملوظفنفسه، يواصل 

  ا على أرواحهم.  خطرمنه بصفة خاصة 
  

   طفل في حلبطفل في حلبطفل في حلبطفل في حلب    ٥۰۰۰۰۰٥۰۰۰۰۰٥۰۰۰۰۰٥۰۰۰۰۰لقاحات لتغطية لقاحات لتغطية لقاحات لتغطية لقاحات لتغطية توفر توفر توفر توفر مم املتحدة مم املتحدة مم املتحدة مم املتحدة ألألألألللللالتابعة التابعة التابعة التابعة     قوافل املساعداتقوافل املساعداتقوافل املساعداتقوافل املساعدات
  

تدهور  لب في أواخر الشهر املاضي، على الرغم منحل اتاملساعدبتقدمي مم املتحدة األوكاالت قامت قافلة مشتركة ل
 ٥۰۰۰۰۰ ) لتغطيةMMR( واحلصبة األملانيةعلى األرض. وجلبت القافلة لقاحات ضد احلصبة والنكاف الوضع األمني 

اليونيسيف.  يقودهامن حملة مستمرة  االتطعيمات جزءوتعتبر  في محافظة حلب.  ۱٥- ۰طفل تتراوح أعمارهم بني 
القافلة  كما وفرت  محافظة.ة للكاملال االحتياجاتتغطية من لقاحات وزارة الصحة ال ميكن تسلمسوف واآلن، 

ستلزمات مثل املواد الغذائية والبطانيات والفرش، وم شخص، ۳۰۰۰۰ألكثر من واملواد األساسية اإلمدادات الصحية 
إدارة السالمة هي شخص. وكانت الوكاالت املشاركة في القافلة  ٦۰۰۰ملساعدة  لوازم الطهيالصحة اإلجنابية، و

وصندوق األمم املتحدة لإلسكان، واملفوضية العليا لشؤون الالجئني،  ومنظمة الصحة العاملية، واألمن، واليونيسيف،
، والهالل األحمر العربي السوري، اللوجستيةوبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وبرنامج األغذية العاملي/مجموعة العمل 

  ومكتب تنسيق املساعدات اإلنسانية. 
بحث الشركاء في اجملال اإلنساني لب لتقواواهناك مستشفيات بجولة للوظفو األمم املتحدة م قاملب، تهم حلخالل زيارو

  عبر خطوط النزاع. ات مستقبالتقدمي املساعدسبل 
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املراكز اإلنسانية املشتركة لوكاالت األمم 
تعزز سفي حمص وطرطوس املتحدة 

 والتوعية. اتساعداخلاصة باملالتغطية 

 

 

 

 

 

 

        إنسانية مشتركة لوكاالت األمم املتحدة بحمص وطرطوسإنسانية مشتركة لوكاالت األمم املتحدة بحمص وطرطوسإنسانية مشتركة لوكاالت األمم املتحدة بحمص وطرطوسإنسانية مشتركة لوكاالت األمم املتحدة بحمص وطرطوسفتح مراكز فتح مراكز فتح مراكز فتح مراكز 
  

في  أولى هذه املراكز وقد جرى إنشاءشتركة بني الوكاالت. اإلنسانية امل املراكز ىأول مؤخراأنشأت الوكاالت اإلنسانية 
امليداني الدولي التغطية والتوعية ليس فقط في احملافظات املضيفة، ولكن  يدعم التواجدحمص وطرطوس، حيث 

  درعا وحلب.و قامشليبالأخرى  إنشاء مراكز ططأيضا في حماة والالذقية. ومن اخمل
  

        اإلنسانيةاإلنسانيةاإلنسانيةاإلنسانية    االستجابةاالستجابةاالستجابةاالستجابةاملنظمات غير احلكومية الدولية مستعدة لتعزيز املنظمات غير احلكومية الدولية مستعدة لتعزيز املنظمات غير احلكومية الدولية مستعدة لتعزيز املنظمات غير احلكومية الدولية مستعدة لتعزيز 
  
ميرلني  تالتقومكتب في دمشق. لفتح  استعداداذار /آسوريا في مارس "ميرلني"غير احلكومية الدولية  ةاملنظم تارز

وفي ، والوزارات ذات الصلة ووكاالت األمم املتحدة واملنظمات غير احلكومية الدولية األخرى. نيمع الشركاء الرئيسيني احمللي
السوري، ومن املتوقع أن تبدأ  ، وقع اجمللس النرويجي لالجئني على مذكرة تفاهم مع الهالل األحمر العربينفس الوقت

  .الالزمة ملوظفيه جتهيز التأشيرات فورفي سوريا  ه اإلنسانيةعمليات
  

        لصالح سوريالصالح سوريالصالح سوريالصالح سوريا    الطوارئالطوارئالطوارئالطوارئمليون دوالر أمريكي من الصندوق املركزي ملواجهة مليون دوالر أمريكي من الصندوق املركزي ملواجهة مليون دوالر أمريكي من الصندوق املركزي ملواجهة مليون دوالر أمريكي من الصندوق املركزي ملواجهة     ۲۰۲۰۲۰۲۰تخصيص مبلغ تخصيص مبلغ تخصيص مبلغ تخصيص مبلغ 
  

 اخملصصات املالية وتستهدف ة.سوريالألزمة لمليون دوالر أمريكي  ۲۰خصص الصندوق املركزي ملواجهة الطوارئ 
لنازحني داخليا وغيرهم من الناس لاملنقذة للحياة  اتالطارئة الفورية واالستجاب االحتياجاتة واجهمل الستجاباتا

بصفة خاصة على الوصول إلى املناطق اجلغرافية واملستفيدين  الستجاباتمن األزمة. وسوف تركز ا ين بشدةتضررامل
  بشكل كاف حتى اآلن، مبا في ذلك عبر خطوط النزاع. ملم يتم الوصول إليه ذينال
  
  على نحو متزايدعلى نحو متزايدعلى نحو متزايدعلى نحو متزايدللمخاطر للمخاطر للمخاطر للمخاطر     معرضونمعرضونمعرضونمعرضونن في سوريا ن في سوريا ن في سوريا ن في سوريا ووووالجئالجئالجئالجئالالالال
  

 العنفالعنفالعنفالعنف    لقوا حتفهم نتيجة ألعماللقوا حتفهم نتيجة ألعماللقوا حتفهم نتيجة ألعماللقوا حتفهم نتيجة ألعمال    ننننفلسطينيوفلسطينيوفلسطينيوفلسطينيون ن ن ن ووووالجئالجئالجئالجئ
  

ة. ومن بني القتلى دائرألعمال العنف ال الجئا فلسطينيا على األقل نتيجة ۲۰، قتل /آذارخالل األسبوع األخير من مارس
األطفال بسبب اإلصابات املرتبطة هؤالء أربعة من  لألونروا، توفي. ووفقا الفلسطينيني الجئنيال من خمسة أطفال

 باستخدام األسلحة الثقيلة.
   

وقد حالت أعمال الصراع على وصول وتسليم املساعدات إلى مخيمات الالجئني الفلسطينيني في حلب ودمشق. ويؤثر 
منطقة  وفيالوصول إلى مخيم النيرب، مما يعيق تقدمي املساعدات الغذائية. دون ب الدولي مطار حل حولالعنف اجلارية 

 خان الشيح وقبر الست بشكل خاص. واحلسينية، وسبينة، والالجئون الفلسطينيون في مخيم اليرموك، دمشق، تأثر 
 في تلك املناطق. مغلقةال تزال العديد من مرافق األونروا، مثل املدارس والعيادات الصحية، و
  

        اتاتاتاتساعدساعدساعدساعدإلى املإلى املإلى املإلى املالجئ فلسطيني الجئ فلسطيني الجئ فلسطيني الجئ فلسطيني     ٤۰۰۰۰۰٤۰۰۰۰۰٤۰۰۰۰۰٤۰۰۰۰۰    يحتاجيحتاجيحتاجيحتاج
 
منطقة دمشق. وتوجد  فلسطيني في سوريا نزحوا إلى الجئ ٥۲٥۰۰۰% من الـ ۳٥األونروا، ما يقرب من تقارير فقا لو

وكالة أن أكثر من حماة وحمص والالذقية ودرعا. وتقدر البواملرافق  يماتاخمل نزحوا إلىتركيزات أخرى من الالجئني الذين 
عاجلة. ات الساعداملإلى  ونحتاجياألساسية و احتياجاتعلى تلبية ين الجئ فلسطيني في سوريا غير قادر ٤۰۰۰۰۰

لدى  للتسجيل الجئ فلسطني ٥۰۰۰ما يقرب من  كما تقدمالجئ فلسطيني إلى لبنان.  ۳۳۰۰۰وحتى اآلن، فر أكثر من 
 األونروا في األردن.

        
    احلماية واملساعدة بني الالجئني اآلخريناحلماية واملساعدة بني الالجئني اآلخريناحلماية واملساعدة بني الالجئني اآلخريناحلماية واملساعدة بني الالجئني اآلخرينحتياجات حتياجات حتياجات حتياجات اااا    صاعدصاعدصاعدصاعدتتتت
  

الجئ  ٦۸۰۰۰ مجتمعات الالجئني األخرى. وتستضيف سوريا حواليبني ترتفع أيضا احتياجات احلماية واملساعدة 
على بشكل كامل معظم الالجئني ويعتمد أساسا من العراق وأفغانستان والصومال والسودان. أتوا  لمسج

ن، ون العراقيوالالجئوحسب التقارير الواردة، يتعرض وغيرها.  العليا لشؤون الالجئني التي تقدمها املفوضية اتاملساعد
، للتهديدات وخطر اتمن الالجئني املسجلني لدى املفوضية للحصول على املساعد % ۷۰الذين يشكلون نحو 

الجىء  ۲۸۰۰۰ عدد كبير من الالجئني يصل إلى فإن ووفقا للمفوضية، . على نطاق واسع االختطاف والتحرش واالبتزاز
  تخصص. الدعم امل يتطلبونحتياجات خاصة، والا من ذوي) % ٤۰(
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ما  وصل إلىاألغذية العاملي برنامج 
 /مليون مستفيد في مارس ۲ يقرب من

ستستهدف نيسان،  /ابريل وفياذار. 
الغذائية لبرنامج األغذية  اتاملساعد
 مليون شخص۲,٥العاملي 

 

     ظام التعليم في سوريا في أزمةظام التعليم في سوريا في أزمةظام التعليم في سوريا في أزمةظام التعليم في سوريا في أزمةنننن
  

    عملعملعملعملتوقفت عن التوقفت عن التوقفت عن التوقفت عن الخمس مدارس خمس مدارس خمس مدارس خمس مدارس     واحدة على كلواحدة على كلواحدة على كلواحدة على كل
  

أعمال عنف منهم عمال العنف. وقد شهد العديد ألنتيجة  تشريدوال تيتموال تشويهالوللقتل األطفال  يتعرض
 ةواحد، كما توقفت ستمرار من التعليم األساسيايحرم مئات اآلالف من األطفال بوأفراد األسرة واألصدقاء. وا وفقد

 مختلفاملدارس في  ۲۲۰۰۰من أصل أكثر من و. كمركز أساسي لتلقي التعليمعمل عن الخمس مدارس على كل 
جماعي كمأوى املدارس من  ۱۸۸۹ تشغيل دمرت، في حني يجري للتلف أواملدارس من  ۲٤٤٥نحو تعرضت أنحاء البالد، 

 املدارس في إدلب وحلب ودرعا بشكل خاص.وقد تضررت للنازحني داخليا. 
  

    في املائة في محافظة حلبفي املائة في محافظة حلبفي املائة في محافظة حلبفي املائة في محافظة حلب    ٦٦٦٦    ينخفض إلىينخفض إلىينخفض إلىينخفض إلىمعدل االلتحاق باملدارس معدل االلتحاق باملدارس معدل االلتحاق باملدارس معدل االلتحاق باملدارس 
  

 ، حيث تراجعتلذهاب إلى املدرسةامن الصعب بالنسبة لألطفال، وخاصة الفتيات،  املتزايدانعدام األمن يجعل 
وفي عامني. ملدة وصلت إلى املدارس  عناألطفال  تغيبفي بعض املناطق، ومعدالت احلضور في العديد من احملافظات. 

احلضور إلى حوالي يومني في األسبوع.  ووفقا لليونيسيف، متوسط يصل ، فيها مفتوحة املدارساملناطق التي ال تزال 
 في حني بلغت % ۳۸ بلغتاحلضور في إدلب  وقد ورد ان نسبةفي املائة.  ٦ إلى املدرسةفي حلب انخفض معدل حضور 

  أيام.  ۱۰افظة ملدة احمل) في ۱٦۰۰األخيرة في الرقة إلى إغالق جميع املدارس (أعمال العنف  وقد تسببتفي الرقة.  % ٦۰
  

    في املائةفي املائةفي املائةفي املائة    ۳٥۳٥۳٥۳٥    بلغتبلغتبلغتبلغت    احلضوراحلضوراحلضوراحلضورتفيد بأن معدالت تفيد بأن معدالت تفيد بأن معدالت تفيد بأن معدالت مدارس األونروا مدارس األونروا مدارس األونروا مدارس األونروا 
  

خالل الفترة املشمولة بالتقرير، وبرنامج األونروا التعليمي ألطفال الالجئني الفلسطينيني. على أثر انعدام األمن أيضا 
طالب من  ۲۳٥۱۸بحيث قدمت العملية التعليمية لثمة  ،۱۱۸ مدارس األونروا الـ فقط من مدرسة ٥۲ تعمل كانت

لألونروا، جنحت  يةهود التعليماجلمن أجل دعم ومن إجمالي عدد الطالب.  % ۳٥ميثل  ، ممااملرحلة االبتدائية واألساسية
 فية في دمشق.مدرسة حكومية إضا ۲۰بشأن استخدام في التفاوض اإلدارة التعليمية 

  
 لألطفال احملتاجنيلألطفال احملتاجنيلألطفال احملتاجنيلألطفال احملتاجني    ييييلدعم التعليملدعم التعليملدعم التعليملدعم التعليميوفرون ايوفرون ايوفرون ايوفرون االشركاء في اجملال اإلنساني الشركاء في اجملال اإلنساني الشركاء في اجملال اإلنساني الشركاء في اجملال اإلنساني 

  
طقم من  ۱٦۰خالل األسابيع املاضية، وزع اليونيسف والدعم التعليمي.  تقدميتواصل وكاالت األمم املتحدة وشركائها 

توزيع كما أفاد طالب وطالبة.  ۷٦۰۰ة إلى تلبيسة (محافظة حمص)، ويستفيد منها ما مجموعه يسادراملستلزمات ال
طفل على األقل.  ٤۰۰۰۰) ۲۰)، والقنيطرة (٥۰)، حماة (٥۰النوادي املدرسية في حمص (من  ۱۲۰ ـترفيهية ل األدوات

جماعي للنازحني  أوىم ۱٤من األطفال واملراهقني في  ٦۰۰۰وعالوة على ذلك، مت تقدمي الدعم العالجي إلى ما يقرب من 
  في حمص.

  

        الوكاالت توسع نطاق عملياتها اإلنسانية على الرغم من التحديات األمنية الوكاالت توسع نطاق عملياتها اإلنسانية على الرغم من التحديات األمنية الوكاالت توسع نطاق عملياتها اإلنسانية على الرغم من التحديات األمنية الوكاالت توسع نطاق عملياتها اإلنسانية على الرغم من التحديات األمنية 
  
    /آذار/آذار/آذار/آذارمارسمارسمارسمارسفي في في في مليون شخص مليون شخص مليون شخص مليون شخص     ۲۲۲۲ما يقرب من ما يقرب من ما يقرب من ما يقرب من األغذية العاملي تصل إلى األغذية العاملي تصل إلى األغذية العاملي تصل إلى األغذية العاملي تصل إلى مساعدات برنامج مساعدات برنامج مساعدات برنامج مساعدات برنامج     
  

 زيادة قدرها حواليمليون شخص الشهر املاضي. وهذا ميثل  ۲مساعدات غذائية حلوالي األغذية العاملي قدم برنامج 
في ظل وقد متت عمليات تسليم املساعدات شباط.  /فبرايرفي توزيع المن عن عدد املستفيدين شخص  ۳۰۰۰۰۰

دير ودرعا، والقنيطرة، ووصول إلى بعض املناطق من ريف دمشق، ويظل ال حتديات أمنية كبيرة في محافظات متعددة. 
 برنامج األغذية العاملي. ورده، حسب ما أحتديا من نوع خاصيشكل وإدلب  ،وحلب ،الرقةوالزور، 

  
إلى حد كبير من خالل شراكات جديدة مع املنظمات غير احلكومية احمللية. وقد جنح توسيع نطاق املساعدات اإلنسانية 

الالذقية، وحمص، ودير الزور، ودمشق، وفي حلب،  نييجري توزيع املواد الغذائية ملستفيدين إضافي ،هذا التعاون بفضلو
الوصول إلى احلكومية من املنظمات غير من شركاء برنامج األغذية العاملي مارس، متكن في وطرطوس. السويداء، وو

 مليون شخص. ۱,٥ مستفيد، في حني أن الهالل األحمر العربي السوري وصل إلى  ٥۰۰۰۰۰
  
خالل و. األغذية العامليبرنامج لة يسراألصص يتم إعادة جتميع احل، في سوريا حتياجاتالا تي ترتفع بهافي املناطق الو

إعادة تعبئتها وتوزيعها من قبل الهالل األحمر وتوزيع املواد الغذائية، يتم فتح الطرود الغذائية التي يقدمها البرنامج، 
البرنامج  املنظمات غير احلكومية احمللية. وبينما عرضمبعرفة العربي السوري وغيره من الشركاء مع بنود إضافية 

 ةموحد مبواصفات اللتزاممت التوصل إلى اتفاق ل فقدنازحني، العالية لتجمعات الإلى مناطق معبئة بنود غير رسال إ
 اتاملساعد السوريني بأنكثير من عدم معرفة التفريغ طرود برنامج األغذية العاملي وقد يفسر  ة. ئعباملطرود لل

  الغذائية تقدمها األمم املتحدة.
  

    شخص في املناطق التي تسيطر عليها املعارضةشخص في املناطق التي تسيطر عليها املعارضةشخص في املناطق التي تسيطر عليها املعارضةشخص في املناطق التي تسيطر عليها املعارضة    ٥۰۰۰۰۰٥۰۰۰۰۰٥۰۰۰۰۰٥۰۰۰۰۰والي والي والي والي تصل حلتصل حلتصل حلتصل حلاملساعدات الغذائية املساعدات الغذائية املساعدات الغذائية املساعدات الغذائية 
  

كما يستمر البرنامج في بداية األزمة.  منذاملساعدات الغذائية للمحتاجني يواصل تقدمي برنامج األغذية العاملي  ال يزال
ماعات اجل هاالتي تسيطر عليواقع املو تنازع عليهامبا في ذلك املناطق امل ،۱٤ سوريا الـ محافظاتجميع الوصول إلى 

في دائمة التطور. ومن خالل شبكة لوجستية املساعدات برنامج األغذية العاملي والشركاء ويقدم  املعارضة املسلحة. 
شخص) من أولئك الذين تلقوا  ٥۰۰۰۰۰(%  ۳۰حوالي  /شباط، كانفبراير واد الغذائية لشهرإطار دورة توزيع امل
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شركاء في اجملال تضافر جهود ال
اإلنساني ملنع ومكافحة تفشي 

 الصيف املقبل فصل األمراض قبيل

 

 

ون في املناطق التي تسيطر عليها جماعات املعارضة املسلحة. ومع مليون شخص) يقيم ۱,۷املساعدات الغذائية (
الشركاء في وبعيدا عن متناول برنامج األغذية العاملي وللمساعدات ذلك، ال يزال العديد من الناس في حاجة ماسة 

 اإلنساني.اجملال 
  

    شخص في حمص وحلبشخص في حمص وحلبشخص في حمص وحلبشخص في حمص وحلب    ٤٥۰۰۰۰٤٥۰۰۰۰٤٥۰۰۰۰٤٥۰۰۰۰    يوفر دعما من املياه لـيوفر دعما من املياه لـيوفر دعما من املياه لـيوفر دعما من املياه لـاليونيسف اليونيسف اليونيسف اليونيسف 
  

خالل الفترة ومن نقص املياه نتيجة النقطاع التيار الكهربائي.  يعانونأنحاء البالد  مختلفالسوريون في  ال يزال
شخص في مدينة حمص وضواحي حلب من خالل  ٤٥۰۰۰۰املشمولة بالتقرير، قدم اليونيسف الدعم ألكثر من 

 الذيمدينة حمص، وحي الوعر في على سبيل املثال، في واملولدات واملضخات.  إعادة تشغيلاإلصالحات األساسية و
واصل اليونيسف ي. وفي الوقت نفسه، املساعدات شخص ۲۰۰۰حوالي  تلقىالعديد من العائالت النازحة،  فيستضي

 طن من الكلور وزعت مؤخرا إلى حلب ٥۰۰أكثر من  حيث سلمهيبوكلوريت الصوديوم إلى املناطق املتضررة،  توفير
   احلسكة ودمشق ودير الزور.و
  
    حتياجات الصحيةحتياجات الصحيةحتياجات الصحيةحتياجات الصحيةلاللاللاللال    يستجيبونيستجيبونيستجيبونيستجيبونلشركاء في اجملال اإلنساني لشركاء في اجملال اإلنساني لشركاء في اجملال اإلنساني لشركاء في اجملال اإلنساني اااا
  

        االستعدادات جارية ملنع تفشي األمراض ومكافحتهااالستعدادات جارية ملنع تفشي األمراض ومكافحتهااالستعدادات جارية ملنع تفشي األمراض ومكافحتهااالستعدادات جارية ملنع تفشي األمراض ومكافحتها
  

إلصحاح قطاعات الصحة واملياه وا شكلتتفشي األمراض املعدية،  من خطرالصيف املقبل  نظرا ملا ميثله فصل
. حتمل لألمراضتفشي مأي منع واحتواء بهدف صيف لفصل العمل لوضع خطة طوارئ  الصحية فرقةوالسالمة 

بهدف اإلنذار املبكر واالستجابة  عزيز وتوسيع نطاق نظامتيتعلق ب الصحة فيماوتدعم منظمة الصحة العاملية وزارة 
، فضال عن شراء األدوية التي سيتم توزيعها في أربع مناطق من أجل االستجابة ةتضرراملناطق عدد أكبر من املتغطية 

أماكن تنفيذ حملة التطعيم ضد احلصبة في املدارس وأيضا ل، يجري . وكإجراء وقائي لألطفاألمراضالسريعة لتفشي ا
وإجراءات التشغيل القياسية.  الطوارئمخزون قائمة في وكاالت الداخليا واملرافق الصحية. وقد ساهمت  نازحنيال إيواء

 ).IMCبالتعاون مع الهيئة الطبية الدولية ( السالمة الصحيةتعزيز على وتشمل االستعدادات التدريب 
  

    إمدادات طبية إلى املناطق املتضررة في الشمالإمدادات طبية إلى املناطق املتضررة في الشمالإمدادات طبية إلى املناطق املتضررة في الشمالإمدادات طبية إلى املناطق املتضررة في الشمال
  
األمم فقا لصندوق وتقدمي الرعاية الصحية األساسية. وعلى لتأثير ورية انقص في األدوية واملعدات الطبية الضرالواصل ي

الرعاية الصحية  في مجاللسكان، هناك مخاوف من عدم كفاية اخملزونات املتاحة واملوظفني املؤهلني املتحدة ل
أنحاء البالد، مختلف كثير من املرافق الصحية في  الطارئة فياإلجنابية، وخاصة ما قبل الوالدة والرعاية التوليدية 

 أعداد كبيرة من النازحني. التي يتواجد بهاوخاصة في املناطق احملاصرة أو 
األحمر الدامنركي، قدمت منظمة الصحة  والصليبللصليب األحمر باالعتماد على إمدادات من اللجنة الدولية و

خالل الفترة املشمولة بالتقرير، مت والعاملية والهالل األحمر العربي السوري األدوية إلى وزارة الصحة والشركاء احملليني. 
الد، املناطق املتضررة في شمال الب فيمنظمة الصحة العاملية واألدوية التي وفرتها توزيع اإلمدادات الطبية الطارئة 

شخص على مدى ثالثة أشهر. وباإلضافة إلى ذلك، مت توزيع  ۸۰۰۰۰لـ تغطي الرعاية الصحية األولية األساسية هي و
قدمت منظمة الصحة العاملية واجلراحية والعالجات لألمراض املشتركة.  التتدخمن ال ۱٦۰۰لـ املستلزمات الطبية 

في ومريض.  ۲٥۰۰نقذة للحياة واألوكسيتوسني لتغطية أكثر من سرطان واألدوية املللعالج من مرض الأيضا األدوية 
لتغطية  ذات املواصفات العامليةالصحية من مستلزمات الرعاية الصحية الطارئة  ۲۰ عدد حمص، وزع اليونيسف

  شخص. ۲۰۰۰۰احتياجات 
  

    مبستشفيات التوليد مبستشفيات التوليد مبستشفيات التوليد مبستشفيات التوليد     مرأة الرعاية الصحيةمرأة الرعاية الصحيةمرأة الرعاية الصحيةمرأة الرعاية الصحيةاااا    ۱۱۸۰۰۱۱۸۰۰۱۱۸۰۰۱۱۸۰۰تلقي نحو تلقي نحو تلقي نحو تلقي نحو 
  

، مبا في ذلك دمشق بشدةاملناطق التي تضررت  وخاصة في للنساءلدعم للسكان تقدمي ااألمم املتحدة يواصل صندوق 
صول على خدمات باحل نازحني والعائالت املضيفةللسمح ي ذيفي حلب، يدير الصندوق نظام القسائم الووحلب. 

. عة حلبجاممساكن عيادة الهالل األحمر العربي السوري في ب، وكذلك حلب التوليد فيستشفى مبمجانية 
امرأة في حلب  ۱۸۰۰ حوالياخلدمات املباشرة للصندوق  وقد استفادت من نازح.  ۲۸۰۰۰حوالي األخيرة  وتستضيف

  في دمشق خالل الفترة املشمولة بالتقرير. ۱۰۰۰۰وأكثر من 
  
    ألطفال النازحنيألطفال النازحنيألطفال النازحنيألطفال النازحنيالصحية لالصحية لالصحية لالصحية لحتياجات حتياجات حتياجات حتياجات الالالالااااتدعم تدعم تدعم تدعم تنقلة تنقلة تنقلة تنقلة املاملاملاملصحية صحية صحية صحية الالالالفرق فرق فرق فرق الالالال
  

لفحوص طبية  واالعالج وخضعمن األطفال النازحني  ۹۰۰۰الشهر املاضي، تلقى ما يقرب من خالل على مدى أسبوعني 
من  ۲۳۰۰۰إلى أكثر من  حتى اآلن الوصول، مت احلالي العام خاللمن قبل اجلمعية السورية لتعزيز الصحة والتنمية. و

حافظة من م ۱۲نقلة، تعمل في مت فرقة ۲۸مبعرفة يتم تقدمي املساعدة وهذا الدعم. بفضل األطفال النازحني 
  .۱٤ات سوريا الـ محافظ
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العليا لشؤون أرسلت املفوضية 
في بندا مليون  ۱أكثر من الالجئني 

ما يقدر بنحو مما أفاد ، ۲۰۱۳عام 
 شخص ٤۳۰۰۰۰

 

    تعزيز القدرة على الدعم النفسي واالجتماعيتعزيز القدرة على الدعم النفسي واالجتماعيتعزيز القدرة على الدعم النفسي واالجتماعيتعزيز القدرة على الدعم النفسي واالجتماعي
  

تمعات اجملاجلماعية و أماكن اإليواءالعنف القائم على نوع اجلنس في  عن وجود ما يشير إلىمتزايد  ترد تقارير على نحو
تعزيز القدرة على تقدمي املشورة ب الوكاالت اإلنسانية، تقوم األمر للتصدي لهذاو. من أعمال العنف خرى املتضررةاأل

دمشق، محافظات على  يةدريبالتاألمم املتحدة للسكان دوراته النفسية واالجتماعية واإلسعافات األولية. ويركز صندوق 
تدريب املهنيني الصحيني والعاملني بصندوق يقوم ال ،بالتعاون مع األونرواووالرقة.  ،وحلب ،وإدلب ،حمصوريف دمشق، و

دورات اجمللس الدامنركي لالجئني  نظمفي مجال اإلغاثة على الدعم النفسي واإلسعافات األولية. وفي الوقت نفسه، 
في دمشق، وواملتطوعني الذين هم على اتصال يومي مع األطفال. الدعم النفسي واالجتماعي للموظفني  حول يةتدريب

يستفيد أماكن إيواء  ٦ة في ياملشورة الصحاملرتبطة بواصل اليونيسف تقدمي الدعم النفسي واالجتماعي واألنشطة ي
  ألطفال.من ا ۱۲۰۰شخص، مبا في ذلك  ۲۰۰۰حوالي منهم 

  
    التغذية احلادالتغذية احلادالتغذية احلادالتغذية احلادسوء سوء سوء سوء     الوقاية منالوقاية منالوقاية منالوقاية منلعالج ولعالج ولعالج ولعالج و    اتاتاتاتاملساعداملساعداملساعداملساعديقدم يقدم يقدم يقدم اليونيسف اليونيسف اليونيسف اليونيسف 

  
دعم اليونيسف وزارة الصحة السورية وشركائها في يالتغذية في حاالت الطوارئ،  حولدورات تدريبية  عقب تنظيمه

من املنتجات  صندوقا ۲۰۰۰۰، مت توزيع أكثر من /آذارخالل شهر مارسوالعالج والوقاية من سوء التغذية احلاد. مجال 
طفل حتت سن اخلامسة  ٤۰۰۰۰تستهدف ما يقرب من في خطوة  ،أنحاء البالد مختلفالعالجية والتكميلية في 
  .ه االستجابةلتلقي العالج من خالل هذ

  
    املأوىاملأوىاملأوىاملأوىبببب    اخلاصاخلاصاخلاصاخلاص    دعمدعمدعمدعمالالالالوووو    املواد غير الغذائيةاملواد غير الغذائيةاملواد غير الغذائيةاملواد غير الغذائيةداخليا يتلقون داخليا يتلقون داخليا يتلقون داخليا يتلقون ن ن ن ن ووووالنازحالنازحالنازحالنازح

        
    شخص في حمص ودمشق وريف دمشقشخص في حمص ودمشق وريف دمشقشخص في حمص ودمشق وريف دمشقشخص في حمص ودمشق وريف دمشق    ۳۷۰۰۰۳۷۰۰۰۳۷۰۰۰۳۷۰۰۰    العليا لشؤون الالجئني تصل إلىالعليا لشؤون الالجئني تصل إلىالعليا لشؤون الالجئني تصل إلىالعليا لشؤون الالجئني تصل إلى    املفوضيةاملفوضيةاملفوضيةاملفوضية

  
شخص في حمص ودمشق وريف دمشق خالل األسبوعني  ۳۷۰۰۰غير الغذائية إلى ما يقرب من  واداملقدمت املفوضية 

فاضات وأدوات املطبخ وصفائح املاء احلوالفرش و الحلفة. وشملت املساعدات البطانيات وا/آذاراألخيرين من شهر مارس
مت املفوضية املساعدة إلى ما يقدر بنحو ، قد۲۰۱۳عام  وبصفة عامة خاللواملالبس الشتوية واألغطية البالستيكية. 

تراجع عملية في انعدام األمن . وقد تسبب بندامليون  ۱أكثر من  إرسال مساعدات بلغتشخص من خالل  ٤۳۰۰۰۰
 الوصول إلى املستودعات ومواقع التوزيع.ات حيث أعاق املساعد تسليم

  
م تسليباجمللس الدامنركي لالجئني قام في حمص، على حي بابا عمرو  أثر ذيال نزوحستمرار العنف والا وملواجهة
 شخص في ريف دمشق. ۱۰۰۰۰حلوالي ات املساعد مت تقدمي. كما شخص ۱۲۰۰۰إلى حوالي  األفرشة

  
إلى  وصلت حمص وحماة وطرطوس،محافظات في  سالمة الصحيةال وزعت منظمة "برمييير أورجنس" مستلزمات

  فصل الشتاء. ستلزماتمشخص  ٦٥۰۰۰ ثمةتلقى كما  مستفيد.  ۱٦۰۰۰۰أكثر من 
 
        اجلماعيةاجلماعيةاجلماعيةاجلماعية    أماكن اإليواءأماكن اإليواءأماكن اإليواءأماكن اإليواءمن إعادة تأهيل من إعادة تأهيل من إعادة تأهيل من إعادة تأهيل يستفيدون يستفيدون يستفيدون يستفيدون نازح داخلي على األقل نازح داخلي على األقل نازح داخلي على األقل نازح داخلي على األقل     ٤٦۰۰۰٤٦۰۰۰٤٦۰۰۰٤٦۰۰۰    

    
شخص.  ۱٦٥۰۰۰أكثر من يستضيفون جماعي  أوىم ۷۳۰رسميا وزارة اإلدارة احمللية  أقرت، /آذاربحلول منتصف مارس

 هاهدفحتقق ، ال تزال املفوضية اليفي الوقت احلوالنزوح األخيرة، وعلى األخص إلى حماة.  هذا العدد موجاتيعكس و
وسيتم االنتهاء منها  وجاري العمل بهاشخص.  ٤٦۰۰۰حوالي ستضافة المأوى جماعي  ۱۲۲عادة تأهيل املتمثل في إ

  .۲۰۱۳خالل النصف األول من عام 
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ساهمت العديد من اجلهات املانحة 

باملوارد التمويلية على مدى األسابيع 
الثالثة املاضية، لكن ال تزال حتى اآلن 
قطاعات متعددة تعاني من النقص 

 احلاد في التمويل.

 

 

 

        البلدان اجملاورة وشمال أفريقياالبلدان اجملاورة وشمال أفريقياالبلدان اجملاورة وشمال أفريقياالبلدان اجملاورة وشمال أفريقيا    جلأوا إلىجلأوا إلىجلأوا إلىجلأوا إلىالسوريني السوريني السوريني السوريني من من من من مليون مليون مليون مليون     ۳۳۳۳,,,,۱۱۱۱ما يقرب من ما يقرب من ما يقرب من ما يقرب من 
        

  شخص كل يومشخص كل يومشخص كل يومشخص كل يوم    ۷۷۷۷۰۰۰حيث يتم تسجيل حيث يتم تسجيل حيث يتم تسجيل حيث يتم تسجيل تواصل تدفق الالجئني تواصل تدفق الالجئني تواصل تدفق الالجئني تواصل تدفق الالجئني 

ن المسجلون او/و تم مساعدتھم وئال�ج الدولة
  وينتظرون تسجيلھم

  ٤٩١٩٧ مصر
  ١٢٦٤٤٠ العراق
  ٤١٢١٠٥ ا-ردن

  ٤٠٨٦٥٤ لبنان
  ٢٩٣٧٦١ تركيا

  ٩٦٦٥ أفريقيا شمال 
  ١٢٩٩٨٢٢  اجمالي

  
. لإلطالع على أحدث األرقام واإلحصاءات، رجاء زيارة موقع ۲۰۱۳ابريل/نيسان  ۸املصدر: املفوضية السامية لشؤون الالجئني، حتى 

http://data.unhcr.org/syrianrefugees - تستند األرقام أعاله إلى األعداد املسجلة في كل بلد و/أو إلى األعداد التي تتلقى املساعدات في انتظار التسجيل. فضال
  من السوريني إلى مختلف البلدان األوروبية. ۲۸۰۰۰حوالي  عن األرقام املذكورة أعاله، فر 

  
في البلدان اجملاورة  ات لهمجئني أو يجري تقدمي املساعدكالمت تسجيلهم اآلن السوريني من مليون  ۱,۳ما يقرب من هناك 

والتي كانت قد  خطة االستجابة اإلقليمية ألزمة الالجئنيتقديرات هذا الرقم بكثير ويتجاوز  لسوريا وشمال أفريقيا. 
وقد  .۲۰۱۳يران /حزإلى يونيو /كانون الثانيالفترة من ينايرخالل مليون  ۱,۱توقعت أن يصل عدد الالجئني السوريني إلى 

العليا لشؤون املفوضية  حيث سجلتخالل األشهر الثالثة املاضية،  الالجئني سوريالعدد احلالي أكثر من نصف غادر 
يوميا في األسابيع األربعة املاضية.  وبهدف تعزيز تقدمي املساعدات شخص في املتوسط  ۷۰۰۰حوالي الالجئني 

  بإعادة النظر في االستجابة وخطط الطوارئ.والتأهب، تقوم الوكاالت اإلنسانية 
  
        اإلنسانيةاإلنسانيةاإلنسانيةاإلنسانية    ستجابةستجابةستجابةستجابةفي االفي االفي االفي االتمويل احملدود يترك ثغرات تمويل احملدود يترك ثغرات تمويل احملدود يترك ثغرات تمويل احملدود يترك ثغرات الالالال

    
    في املائةفي املائةفي املائةفي املائة    ٤۰٤۰٤۰٤۰بنسبة بنسبة بنسبة بنسبة اإلنسانية اإلنسانية اإلنسانية اإلنسانية للمساعدات للمساعدات للمساعدات للمساعدات خطة االستجابة خطة االستجابة خطة االستجابة خطة االستجابة مت متويل مت متويل مت متويل مت متويل 

        
 /حزيرانإلى يونيو /كانون الثانيغطي الفترة من ينايروالتي تسوريا لاإلنسانية للمساعدات تطلب خطة االستجابة ت

ات مليون شخص املساعد ٤إلى يتلقى عدد يصل مليون دوالر أمريكي. ومبوجب هذه اخلطة، س ٥۱۹ قدره المتوي ۲۰۱۳
، واألمن الغذائي، واملأوى واملواد غير الغذائية إلصحاحعشرة قطاعات، مبا في ذلك الصحة واملياه والوالدعم  الطارئة

 األساسية.
  
من نقص التمويل، وخاصة جميع القطاعات تعاني وفقط.  % ٤۰ بنسبةطة اخل ويلقد مت كان /نيسان،أبريل ۷ حتىو

قطاع  ى). وقد تلق% ۲۷,٥واملأوى واملواد غير الغذائية ( ،)% ۷,٥)، والتعليم (% ۱۸,٥)، والصحة (% ٥,۷اخلدمات اجملتمعية (
خطر على األبواب كما ان الصيف احلار  فصل في الوقت الذي أصبحمن التمويل املطلوب، %  ۷,٥فقط  اإلصحاحاملياه و

 األمراض املنقولة عن طريق املياه آخذ في االرتفاع.
  

 أقل من ثلث تعهدات الكويت حتى اآلنأقل من ثلث تعهدات الكويت حتى اآلنأقل من ثلث تعهدات الكويت حتى اآلنأقل من ثلث تعهدات الكويت حتى اآلنمت االلتزام بمت االلتزام بمت االلتزام بمت االلتزام ب

  
، ۲۰۱۳ /كانون الثانييناير ۳۰مؤمترا للمانحني في  التمويلية، استضاف صاحب السمو أمير الكويت الثغراتة واجهملو
لعمل اإلنساني في سوريا والدول اجملاورة. وحتى اتمويل مليار دوالر أمريكي ل ۱,٥٤۲مانحة مببلغ  جهة ٤۳فيه تعهدت و

مبلغا متويال لم يتم  مليار دوالر أمريكي ۱,۱حوالي  بينما يظلمليون دوالر أمريكي،  ٤۰۰أكثر من باآلن، تعهد املانحون 
 به.  االلتزام

  
واملكتب اإلنساني من الواليات املتحدة األمريكية،  مساهمات متويليةيل خالل األسابيع الثالثة املاضية، مت تسجو

الهند، واليابان، ولوكسمبورغ، وإسبانيا، وبلغاريا، وبلجيكا، وفنلندا، وأملانيا، واململكة املتحدة، و، للمجموعة األوروبية
 وسويسرا. ،النمساوكوريا، وبولندا، وفرنسا، وكندا، و
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 للمزيد من املعلومات، يرجى االتصال ب:
 +)۹٦۳( ۹٥۳۳۰۰۰۷٥هاتف:  ،rosende@un.org، ، رئيس مكتب سورياراؤل روزيندي

 +)۱( ۹۱۷٦۸۰۸۳۱٥، هاتف: buffler@un.org الشؤون اإلنسانية، سؤول، مأوريليان بافلر
 www.unocha.org/crisis/syria | www.reliefweb.int الشؤون اإلنسانية اإلنسانية متوفرة علىنشرات مكتب تنسيق 

مواجهة ستخدام صندوق يتم ا
لتعزيز قدرات املنظمات غير  الطوارئ

وصول إلى على الاحلكومية احمللية 
 مناطق الصراع.

 

        حسب اجلهة املانحة:حسب اجلهة املانحة:حسب اجلهة املانحة:حسب اجلهة املانحة:    سورياسورياسورياسورياللللاإلنسانية اإلنسانية اإلنسانية اإلنسانية للمساعدات للمساعدات للمساعدات للمساعدات خطة االستجابة خطة االستجابة خطة االستجابة خطة االستجابة متويل متويل متويل متويل 
  

  
  

 ۷وفقا ملا مت تسجيله حتى  سوريا من قبل اجلهات املانحة،لاإلنسانية للمساعدات طة االستجابة الرسم البياني يوضح ما مت تلقيه من متويل خل
  صدر: خدمة التتبع املالي).امل( .ماليني دوالر ۲۰۸سوى  ىتتلق لممليون دوالر أمريكي، و ٥۱۹ اسورياملعنية بطة اخلتطلب ت. ۲۰۱۳ /نيسانأبريل

  
        املنظمات غير احلكومية احمللية في الوصول إلى مناطق الصراعاملنظمات غير احلكومية احمللية في الوصول إلى مناطق الصراعاملنظمات غير احلكومية احمللية في الوصول إلى مناطق الصراعاملنظمات غير احلكومية احمللية في الوصول إلى مناطق الصراع    مواجهة الطوارئ يدعممواجهة الطوارئ يدعممواجهة الطوارئ يدعممواجهة الطوارئ يدعمصندوق صندوق صندوق صندوق 

  
هم حاليا محل نظر وموافقة صندوق مواجهة  مليون دوالر أمريكي ۸,۷مشروعا بقيمة إجمالية بلغت  ۲٥ هناك

. ويستخدم هذا الصندوق داخل الطوارئ
سوريا لدعم استراتيجية تعزيز قدرات 
املنظمات غير احلكومية احمللية للوصول إلى 
مناطق الصراع وتوسيع نطاق التغطية 

ولويات أدعم كما يقوم الصندوق باإلنسانية. 
اخلدمات املتخصص في تقدمي الفريق 

أن اللوجستية وإدارة السالمة واألمن من أجل 
بقدر أكبر اإلنسانية املساعدات ليم تس يتم

كفاءة وتعزيز الوصول إلى املناطق التي من ال
 يصعب الوصول إليها.

  
، ينظر فريق صندوق مواجهة في األردنو

سبل لتبسيط عملية املوافقة الطوارئ في 
والتأكد من أن األموال يتم تخصيصها بشكل 

ستجابة. وعالوة الأكثر كفاءة مللء ثغرات ا
املنسق املقيم لألمم املتحدة في وافق على ذلك، 

للمراجعة تشكيل مجلس  مؤخرا علىتركيا 
 تابع لصندوق مواجهة الطوارئ وبرئاسة

  العليا لشؤون الالجئني.  املفوضية
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 الو�يات المتحدة

  )   بالدور امريكى(التمويل 

 ٥۹مليون دوالر أمريكي   لـ  ۱٦,٦مواجهة الطوارئ بصرف حوالي صندوق قام 
(املصدر:  مليون شخص ۲,۷من إلى أكثر بلدان بهدف الوصول أربعة  مشروعا في

 صندوق مواجهة الطوارئ)


