
        

 

 

wfp.org/syriainfo الرابط  خالل  من  الدخول  أو  السريعة  ا	ستجابة  رمز  استخدام  يرجى   ،٢٠١٤ و  ٢٠١٣ عامي  في  سوريا  في  العالمي  ا�غذية  برنامج  استجابة  حول  المعلومات  من  للمزيد 

برنامج األغذية العاملي/ ب�نا سي�

سورية    لبنان    ا�ردن    تركيا    العراق    مصر

استجابة برنامج ا�غذية العالمي في سورية

إنجازات عام ٢٠١٤ وخطط عام ٢٠١٥

التقرير الدوري كانون الثاني ٢٠١٥

ملوى تتناول طعام الغذاء مع عائلتها يف أحد املخي�ت املؤقتة يف سوروك.

أبرز التطورات
إنجازات برنامج األغذية العاملي يف عام ٢٠١٤

ايصال الغذاء لـ ٣٫٨ مليون شخص يف املناطق التي يصعب الوصول إليها يف سورية
الوصول لـ ٤٫١ مليون شخص خالل شهر آب وهو العدد األعىل الذي تم الوصول إليه يف شهر واحد يف سورية

الوصول إىل ١٫٩ مليون الجئ سوري خالل شهر كانون األول
تقديم ٩٨ باملائة من املساعدات الغذائية يف الدول املجاورة لسورية من خالل برنامج القسائم، مع ضخ مليار دوالر أمري¡ يف األسواق منذ بدء العمليات

 
خطط عام ٢٠١٥

ادخال أنشطة القدرة عىل الصمود والتوسع يف برامج التغذية يف سورية واملنطقة 
التنسيق اإلقليمي للسالل الغذائية املرتبطة بالقسائم وتخفيض قيمة القسائم 

التوسع االقليمي يف عملية استهداف املساعدات 
تخفيض ٥٠٠ مليون دوالر يف ميزانية عام ٢٠١٥ ب

تخطيط العمليات ومشاركة الخطط ضمن إطار زمني ربع سنوي 



 
خالل عام ٢٠١٤، عمل برنامج األغذية العاملي عىل دعم عدد متزايد من األشخاص املترضرين من األزمة السورية. حيث استمر وصول املساعدات داخل سورية بالتقلب وفق 
معيقات الوصول والقيود اإلدارية، ليتم الوصول إىل ٤٫١ مليون شخص خالل شهر آب وهو أعىل رقم تم الوصول إليه خالل شهر واحد. يف الوقت نفسه، توسعت عمليات 

دعم الالجئ« السوري« يف الدول الخمسة املجاورة عىل مدار العام بشكل تدريجي، لتصل إىل نحو ١٫٩ مليون شخص بحلول نهاية عام ٢٠١٤. 

يف الوقت الذي أجهدت تعدد عمليات الطوارئ العاملية 
عىل نحو متزايد موارد املانح«، يهدف برنامج األغذية 
السوري«  وصول  ملواصلة ض�ن   ٢٠١٥ عام  يف  العاملي 
ويف  ومستدامة.  فعالة  غذائية  ملساعدات  ترضراً   Åاألك
هذا الصدد، سوف يركز برنامج األغذية العاملي عملياته 
عىل  القدرة  أنشطة  إدخال  عىل  واملنطقة  سورية  يف 
التغذية، يف ح« س�كز يف  برامج  يف  والتوسع  الصمود 
عملياته اإلقليمية أيضاً عىل تعزيز الروابط مع الخطط 
وتنسيق  االستهداف،  جهود  وتوسيع  صقل  الوطنية، 
يف  التدريجي  بالتوسع  االستمرار  مع  الطعام،  سالل 
(ون  الواحدة  والبطاقة  اإللكرتونية  القسائم  استخدام 

االشخاص الذين Ìت مساعدتهم يف سوريةاالشخاص الذين Ìت مساعدتهم يف املنطقةكارد).  

انجازات برنامج األغذية العاملي خالل عام ٢٠١٤

سورية
Ìكن الربنامج من خالل شبكة مكونة من ٢٧ رشيك متعاون، سبعة مخازن، وخمسة مرافق للتعبئة والتغليف من ايصال املساعدات إىل جميع املحافظات السورية األربعة عرش 
خالل العام. ويف ح« منعت التحديات الكب�ة للوصول والعقبات اإلدارية باستمرار برنامج األغذية العاملي من الوصول الكامل لـ ٤٫٢٥ مليون شخص مستهدف، ساعد النهج 

التشغييل املرن بالوصول إىل أكرب عدد ممكن من األرس املترضرة -سامحاً بتعديل الخطط، والوصول إىل حاالت إضافية استجابة للتحركات السكانية الجديدة. 

ايصال الغذاء لحوايل ٣٫٨ مليون شخص يف املناطق التي يصعب الوصول إليها يف سورية 
عزز قرارا مجلس األمن الدويل رقم ٢١٣٩ و ٢١٦٥ - واللذان طالبا بوصول املساعدات اإلنسانية دون قيود لألرس املترضرة من داخل سورية وعرب نقاط حدودية معينة - بشكل 
كب� من قدرة الربنامج عىل الوصول إىل املحتاج« يف املناطق التي يصعب الوصول إليها أو املحارصة. وقد استطاع برنامج األغذية العاملي من خالل مزيج من عمليات تسليم 
الغذاء العادية، القوافل املشرتكة ب« املنظ�ت عرب الخطوط الداخلية، عمليات النقل الجوي يف حاالت الطوارئ، واالرساليات عرب الحدود من تركيا واألردن، ايصال الغذاء لنحو 
٣٫٨ مليون من املدني« الذين يعيشون يف هذه املناطق عىل مدار عام ٢٠١٤. حيث تم الوصول إىل أكÅ من ٥٥٠ ألف من هؤالء املدني« من خالل االرساليات عرب الحدود من 

تركيا واألردن، مع خطط لتوسع ملحوظ يف عام ٢٠١٥ - يف حال توفر: عدد كاف من الرشكاء املتعاون«، التمويل، و إمكانيات الوصول. 

WFP Distributions in Hard-to-Reach Areas in 2014 
Post-UNSCR 2139Pre-UNSCR 2139

Distribution Mode

Cross-Border

Cross-Line
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توزيعات برنامج االغذية العالمي في المناطق التي يصعب الوصول اليها  خالل ٢٠١٤

* â يتم مطابقة األرقام بعد.



التوسع يف برنامج التغذية املدرسية وبرامج التغذية األخرى
واصل برنامج التغذية التكمييل الخاص بربنامج األغذية العاملي والذي تم اطالقه خالل شهر نيسان من عام ٢٠١٣ بالتوسع عىل مدار عام ٢٠١٤. حيث استهدف الربنامج عند 

بدئه األطفال يف املالجئ العامة، ليشمل اآلن أيضاً األطفال يف املجتمعات املضيفة، ليصل إىل ما مجموعه ٢٢٠ ألف طفل بحلول نهاية عام ٢٠١٤. 

ك� أطلق برنامج األغذية العاملي، وبالتنسيق مع حملة اليونيسف 
املدرسية يف شهر آب من عام  للتغذية  برنامجاً  "ال لجيل ضائع"، 
وتنظيم  باملدارس  االلتحاق  معدالت  لتحس«  محاولة  يف   ٢٠١٤
الحضور، باإلضافة لتوف� الدعم التغذوي لألطفال الذين يقومون 
للمناطق  األولوية  الربنامج  أعطى  وقد  املدارس.  إىل  بالذهاب 
الحرجة ذات نسبة الرتكيز العايل من األرس النازحة، والتي تواجه 
انعداماً يف األمن الغذاé وانخفاضاً يف مؤرشات التعليم، حيث Ìكن 
االبتدائية يف  املدارس  ألف طالب يف  لـ ٨١  الوصول  الربنامج من 
مع  أساس شهري  محافظات طرطوس، ريف دمشق وحلب عىل 

نهاية عام ٢٠١٤.

استجابة آلثار الرصاع التي أثرت عىل الحوامل واملرضعات من النساء Ì ،(PLW)ت إضافة برنامج للتغذية قائم عىل القسائم لدعم هذه املجموعات يف كل من حمص 
والالذقية يف شهر Ìوز من عام ٢٠١٤، متوسعاً بشكل تدريجي من الهدف الشهري األويل ٧٣٠ حامل ومرضع ألكÅ من ثالثة آالف من النساء بحلول نهاية العام. وقد وجدت 
أنشطة الرصد الخاصة بربنامج األغذية العاملي أثراً إيجابياً كب�اً عىل تنوع الوجبات الغذائية للمرأة من خالل الس�ح للنساء بالوصول السهل إىل املواد الغذائية الطازجة 
والتي ال تتوفر يف الطرود الغذائية العادية، حيث ازدادت نسبة النساء اللواí يحصلن عىل طعام غذاé متنوع من ٢٢ باملائة قبل تلقي املساعدات إىل ٧٤ باملائة بعد ادخال 

الربنامج. 

دول الجوار
تقديم ٩٨ باملائة من املساعدات من خالل القسائم الغذائية

 (PRS) ا يف ذلك ٢٤،٨٠٠ الجئ فلسطيني من سوريةî ،من ١٫٩ مليون شخص بحلول كانون األول من عام ٢٠١٤ Åرتفع عدد املستفيدين من املساعدات يف املنطقة إىل أك
يف لبنان ومرص. حيث Ìكن الربنامج بفضل نظم السوق الفعالة والبنية التحتية املالية الجيدة، من توف� ٩٨ باملائة من املساعدات من خالل القسائم الغذائية -٩٣ باملائة 

منها من خالل القسائم اإللكرتونية، وسبعة باملائة منها من خالل القسائم الورقية.

ضخ مليار دوالر أمري§ يف االقتصاديات املحلية منذ بدء العمليات  
باإلضافة إىل الفوائد الهامة التي توفرها القسائم الغذائية للمستفيدين، مثل تسهيل الوصول 
إىل املواد الغذائية الطازجة والس�ح بتلبية االحتياجات الغذائية الفردية، ساهمت قسائم 
برنامج األغذية العاملي îبلغ مقدر بحوايل ٦٢١ مليون دوالر يف االقتصاديات املحلية يف كل 
من لبنان، األردن، تركيا، مرص، والعراق عىل مدار السنة، مع حوايل مليار دوالر أمريñ تم 
ضخها منذ بدء العمليات. وك� تش� دراسات األثر االقتصادي لربنامج القسائم الغذائية يف 
التحتية، خلق  البنية  أيضاً عىل توليد استث�رات إضافية يف  القسائم  لبنان واألردن، عملت 
املالية من  املنح  مبارشة حيث وصلت  كب�ة غ�  اقتصادية  îنافع  العمل، وساهمت  فرص 

خالل االقتصاديات املحلية. 
 

استمر الربنامج بتقديم الطرود الغذائية املقدمة للواصل« الجدد يف انتظار التسجيل يف لبنان 
واألردن وبعض املخي�ت العراقية. يف الوقت نفسه، وكجزء من برنامج التغذية املدرسية، 
قدم الربنامج وجبات يومية مدرسية ألطفال املدارس االبتدائية يف العراق وأطفال املدارس 
االبتدائية والثانوية يف األردن. باإلضافة إىل تقديم الوجبات الساخنة كاستجابة رسيعة لتدفق 

حوايل ٢٠٠ ألف الجئ سوري من كوباô يف سورية إىل تركيا يف النصف الثاô عام ٢٠١٤. 

´تع ٨٦  باملائة من املستفيدين ±ؤرش معدل استهالك غذا¬ مقبول 
تش� نتائج أنشطة الرصد من شهر Ìوز إىل شهر أيلول * -Ìاشياً مع الربع السابق –أن لدى 

نحو ٨٧ باملائة من جميع األرس التي تتلقى مساعدات الربنامج يف جميع أنحاء املنطقة مؤرش معدل استهالك غذاé مقبول. حيث أظهرت مقارنة ب« مؤرش معدل االستهالك 
الغذاé لالجئ« الذين وصلوا حديثاً والذين يتلقون املساعدات يف األردن ولبنان انخفاضاً كب�اً يف عدد االشخاص ذوي معدل االستهالك الغذاé الفق� من ١٦ باملائة إىل ٣ 

باملائة يف لبنان، ومن ١٢ باملائة إىل ٤ باملائة يف األردن بعد تلقيهم ملساعدات برنامج األغذية العاملي.

26
مليون دوالر

223
مليون دوالر

مليون دوالر
272

33
مليون دوالر

67
مليون دوالر

621
لبنان

األردن

تركيا

مصر

العراق

املبلغ االجمالي لألموال التي مت ضخها
(كانون الثاني ـ كانون االول) ٢٠١٤

املجموع

مليون دوالر
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Baseline 

Post-assistance 

Individual dietary diversity score of assisted PLW in Syria 

Low (<4.5) Medium (4.5-6) High (6) 

!
بعد تلقي املساعدات

قبل تلقي املساعدات

منخفضمعتدلمرتفع

مؤرش التنوع الغذاé الفردي للنساء الحوامل واملرضعات اللواÌ íت مساعدتهن يف سورية

املصدر: تقرير برنامج االغذية العاملي الخاص بأنشطة الرصد والتقييم (الربع ٣، ٢٠١٤)

http://docustore.wfp.org/stellent/groups/public/documents/communications/wfp271368.pdf* التقرير الكامل:
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مؤشر استهالك فقير مؤشر استهالك حول احلد االدنى

لبنان األردن

قبل تلقي املساعدات بعد تلقي املساعدات قبل تلقي املساعدات بعد تلقي املساعدات

رشاء املزيد من األطعمة الغذائية من خالل القسائم
أكد تحليل مقارن ب« طرائق تقديم املساعدات املختلفة يف العراق أيضاً فوائد إضافية للقسائم الغذائية باملقارنة مع املساعدات املقدمة من خالل السالل الغذائية، مش�اً 
إىل أن األرس التي تتلقى القسائم الغذائية تقوم بشكل أكÅ تواتراً باستهالك كل املجموعات الغذائية الرئيسية، ومنتجات األلبان خاصة املنتجات الغذائية الحيوانية الغنية 

بالربوت« (اللحوم، األس�ك، والبيض).

االعتºد املتكرر عىل اسرتاتيجيات التأقلم  
عىل الرغم من استقرار مستويات استهالك الغذاء، ال يزال اعت�د اسرتاتيجيات التأقلم مصدر قلق يش� إىل مستوى الترضر الكب� واعت�د الالجئ« السوري« عىل املساعدات. 
حيث تش� نتائج الرصد إىل اعت�د السوري« بشكل كب� عىل الطعام االقل تفضيالً أو تكلفة (٨٠ باملائة)، بين� أثقل العديد منهم بالديون (٥٠ باملائة)، يف ح« أنفقت حوايل 
اثنت« من كل خمس أرس مدخراتها لرشاء الطعام لتلبية االحتياجات الغذائية. لذلك، فإن الستمرار مساعدات الربنامج عىل مستويات كافية أهمية بالغة لح�ية الالجئ« 

السوري« من أن يصبحوا أكÅ عرضة للترضر ومن السقوط يف براثن الفقر.

خطط عام ٢٠١٥

سوف يكون تركيز برنامج األغذية العاملي خالل عام ٢٠١٥ موجهاً نحو تعزيز الربمجة، îا يف ذلك االستهداف، كجزء ال يتجزأ من زيادة 
الفاعلية من حيث التكلفة والكفاءة. حيث ستشهد عمليات االستجابة داخل سورية إدخال أنشطة القدرة عىل الصمود والتوسع يف برامج 
التغذية، يف ح« ستشهد عمليات االستجابة اإلقليمية توسعاً تدريجياً يف عملية االستهداف املشرتكة ب« املنظ�ت لض�ن تلبية احتياجات 

الفئات األكÅ ترضراً. 

سورية 
تنسيق السلة الغذائية بقيمة ١٦٥٠ سعرة حرارية

باإلضافة إىل مواصلة تقديم املساعدات املنقذة للحياة، سيعمل برنامج األغذية العاملي عىل دعم بناء القدرة عىل الصمود من خالل إدخال النشاط الجديد وهو الطعام مقابل 
األصول، أو مقابل أنشطة التدريب، يف ح« سيعمل أيضاً عىل التوسع يف أنشطة التغذية. سوف يستمر الربنامج بتوف� املساعدات الغذائية املنقذة للحياة لـ ٤٫٢٥ مليون 
شخص من أصل ٦٫٨ مليون شخص يف حاجة إىل املساعدات الغذائية الحرجة واملستمرة، من خالل توزيع املواد الغذائية العينية (GFD).  سوف يقوم الربنامج أيضاً باستهداف 
املساعدات الغذائية العينية إىل األشخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذاé بشكل كب�، والذين يقدرون بحوايل ٤٫١ مليون شخص (٦١ باملائة) من ذو الحاجة املاسة، 
يف ح« سيتم توف� املساعدات الغذائية املرشوطة من خالل تعزيز أنشطة سبل كسب العيش لألشخاص الذين يتمتعون بأمن غذاé معتدل. يف ح« سوف يحافظ الربنامج 
 .éعىل املرونة يف تعديل عدد املستفيدين الذين سوف تتم مساعدتهم من خالل املواد الغذائية وأنشطة سبل كسب العيش استناداً إىل بيانات أنشطة رصد األمن الغذا
وباإلضافة إىل ذلك، سيتم تخفيض قيمة السلة الغذائية من ١،٩١٩ سعرة حرارية إىل ١،٦٥٠ سعرة حرارية اعتباراً من شهر كانون الثاô من عام ٢٠١٥، أخذاً بع« االعتبار 

 .éتفضيالت املستفيدين، بهدف تنسيق السلة الغذائية الخاصة بربنامج األغذية العاملي مع غ�ها من الجهات الفاعلة يف قطاع األمن الغذا

إدخال األنشطة القا½ة عىل القدرة عىل الصمود
سيتم تقديم املساعدات الغذائية املرتبطة باملشاركة يف األنشطة املختلفة - للمستفيدين الذين يتمتعون îستويات أمن غذاé معتدلة يف املناطق األكÅ أمناً - خاصة النازح« 
يف املناطق الحرضية واملجتمعات الزراعية الريفية يف حمص، ح�ة، ريف دمشق، والالذقية. وتشمل هذه، عىل سبيل املثال، إعادة تأهيل الخدمات األساسية، واستعادة البنية 
التحتية الزراعية، بالتعاون الوثيق مع برامج منظمة األغذية والزراعة لزراعة الحدائق املنزلية، تربية الدواجن، والقيام بأنشطة االنتاج الزراعي والحيواô عىل نطاق صغ�. 
حيث من املقرر اجراء برامج التدريب املهني لدعم فرص سبل كسب العيش البديلة. وسيتم التوسع باألنشطة بشكل تدريجي عىل مدار عام ٢٠١٥، يف حال كانت النتائج 

ايجابية، بالتزامن مع تخفيض توزيع األغذية العينية. 

%

هدف الربنامج املؤرش Âالحد األد

0-28

28.5-42

>42

مؤرش استهالك غذاé فق�

éمؤرش استهالك غذا
üحول الحد األد

مؤرش استهالك غذاé مقبول

إستقرار/ تحس« مؤرش 
معدل استهالك الغذاء لألرس 
املستهدفة خالل فرتة تلقي 

مساعدات الربنامج

تعريف مؤرش معدل استهالك الغذاء:

مؤرش معدل استهالك الغذاء هو مؤرش مبني عىل أساس التنوع الغذاé، وت�ة 
األغذية املستهلكة، واألهمية الغذائية النسبية للمجموعات الغذائية املختلفة.

متطلبات امليزانية 
لعام ٢٠١٥ أقل بـ ٥٠٠ 
 ñمليون دوالر أمري

من عام ٢٠١٤

٤

املصدر: تقرير برنامج االغذية العاملي الخاص بأنشطة الرصد والتقييم (الربع ٣، ٢٠١٤)



التوسع يف برامج التغذية 
سيتم ادخال برنامج تغذية تكمييل مستهدف ملنع سوء التغذية الحاد والذي يستهدف ٣٠ ألف طفل يف املناطق التي 
التكمييل  التغذية  برنامج  املستهدف من خالل  العدد  الحفاظ عىل  يتم  الوقت نفسه، سوف  إليها. يف  الوصول  يصعب 
الشامل ملنع سوء التغذية يف املناطق ذات معدالت سوء التغذية الحادة عاملياً واألعىل من خمسة باملائة - وهو الحد 
العاملية والذي يستدعي استجابة تغذوية - ليتم الوصول إىل ٢٤٠ ألف طفل. وسيواصل  األدü حسب منظمة الصحة 
الحوامل واملرضعات بشكل  باألمهات  الخاص  القسائم  القائم عىل  التغذية  برنامج  تغطية  توسيع  العمل عىل  الربنامج 

تدريجي - اعت�داً عىل أداء السوق - ليصل إىل ١٥ ألف من النساء.

التوسع يف برنامج التغذية املدرسية 
سيعمل برنامج األغذية العاملي عىل التوسع يف برنامج التغذية املدرسية ليصل إىل ٥٠٠ ألف طالب يف املناطق ذات نسبة الرتكيز العايل من األرس النازحة، والتي تعاô من 
انخفاض يف مؤرشات التعليم. حيث سيحصل الطالب املستهدف« عىل حصص يومية من ألواح التمر املدعم، لزيادة معدالت االلتحاق باملدارس وتحفيز الحضور املنتظم، يف 

ح« ستساهم أيضاً يف زيادة كمية املغذيات األساسية التي يتناولها األطفال الذين يتلقون املساعدات. 

دول الجوار 
سوف تستمر مجاالت الرتكيز يف عام ٢٠١٥ بعكس الواقع املحيل والدروس املستفادة من خالل تعزيز مرونة الربمجة، زيادة االستهداف، التوسع يف أنشطة التغذية واستمرار 

عملية االنتقال إىل القسائم اإللكرتونية، وحيث� كان ذلك ممكناً، االنتقال إىل البطاقة الواحدة (ون كارد). 

تخفيض عدد الحاالت املستهدفة لخطط عام ٢٠١٥ 
يتلقون  شخص  مليون   ١٫٩ إىل  الربنامج  وصل   ،٢٠١٤ عام  خالل 
املساعدات الغذائية يف شهر كانون األول من عام ٢٠١٤، وهو عدد أقل 
من الرقم املخطط له لذلك العام والذي تم تقديره بـ ٢٫٧ مليون شخص 
ليعكس انخفاضاً يف عدد الوافدين الجدد بشكل ملحوظ. بالتايل، سوف 
يسعى الربنامج للوصول إىل حوايل ٢ مليون الجئ يف كل شهر من عام 
٢٠١٥، أخذاً بع« االعتبار عدد الالجئ« الذين تم الوصول إليهم، جنباً 
إىل جنب مع مليون الجئ متوقع وصوله خالل عام ٢٠١٥ والذي قامت 

املفوضية بتقديره، فضالً عن تعزيز جهود االستهداف.

املستفيدون املخطط والذين مت الوصول اليهم

لبنان األردن تركيا العراقمصر

املخطط

مت الوصول لهم في كانون االول ٢٠١٤

٢٠١٤ ٢٠١٥

نافذة األلف يوم من الفرص املتاحة، إن 
التغذية السليمة خالل فرتة األلف يوم األوىل 

من عمر الطفل لها تأث� عميق عىل قدرة 
الطفل عىل النمو والتعلم والخروج من براثن 

الفقر. وþكنها التأث� أيضاً عىل تشكيل 
املجتمع عىل املدى الطويل من حيث الصحة 

واالستقرار واالزدهار. 

طرق تقدمي املساعدات حسب الدولة

تركيا

لبنان

األردن
مصر

العراق

سورية

طرق تقدمي املساعدات
التوزيعات العينية
القسائم الغذائية

التغذية املدرسية

التغذية التكميلية

٥



برنامج األغذية العاملي/تركيا

االستمرار بتوزيع القسائم الغذائية بالتزامن مع تخفيض توزيع الطرود الغذائية 
سوف تبقى القسائم الغذائية - والتي تستخدم حالياً لدعم ٩٨ باملائة من املستفيدين من الربنامج يف املنطقة - الوسيلة الرئيسية لتقديم املساعدات لالجئ« يف جميع البلدان 
الخمسة. يف تركيا، سوف يتم تسليم املستوى الحايل من املساعدات املقدمة من خالل البطاقة اإللكرتونية يف املخي�ت (حيث يقوم برنامج األغذية العاملي بتوف� ٦٠ ل�ة 
تركية، بين� تقوم هيئة رئاسة ادارة الكوارث وحاالت الطوارئ الرتكية بتوف� ٢٠ ل�ة تركية لكل مستفيد يف الشهر) بشكل تدريجي إىل هيئة رئاسة ادارة الكوارث وحاالت 
الطوارئ الرتكية بعد التوصل إىل اتفاق مع الحكومة الرتكية. يف الوقت نفسه، سيتم التوسع يف املساعدات للوصول إىل الالجئ« يف املجتمعات، مع وجود خطط لتقسيم الحمل 
بنسبة ٥٠/٥٠ باملائة من كافة الحاالت ب« الربنامج والهيئة بحلول نهاية العام. يف ح« سيهدف العراق للتحول من الطرود الغذائية إىل برنامج القسائم الورقية، مع خطط 

إلطالق برنامج القسائم اإللكرتونية التجريبي لتحديد جدوى التوسع يف الربنامج بشكل أكرب. 

األردن،  يف  الرتحيب  وجبات  تخفيض  سيتم 
ينتظرون  الذين  ألولئك  الغذائية  والطرود 
أعداد  انخفاض  لتعكس  لبنان  يف  التسجيل 
الوافدين الجدد. يف لبنان، سيتم استبدال الطرود 
شهر  بعد  إلكرتونية  ترحيب  بقسائم  الغذائية 
الوافدين  إلدخال  الطريق  سيمهد  م�   - آذار 
القسائم  برنامج  يف  منتظم  بشكل  الجدد 
يف  العاملي،  األغذية  بربنامج  الخاص  اإللكرتونية 
حال استيفائهم ملعاي� الترضر الخاصة بالربنامج. 

 Æالحفاظ عىل الدعم املقدم لالجئ
الفلسطينيÆ من سورية 

لالجئ«  الدعم  بتقديم  الربنامج  يستمر  سوف 
من   - ولبنان  مرص  يف  سورية  من  الفلسطيني« 
الورقية يف مرص، ومن  القسائم  خالل مزيج من 

خالل بطاقة الرصاف اآليل يف لبنان.  

التوسع يف أنشطة التغذية املدرسية 
التغذية  أنشطة  عىل  الحفاظ  سيتم  ح«  يف 
سيتم  واألردن،  العراق  يف  الحالية  املدرسية 

ادخال برنامج جديد موجه للمدارس ذات الرتكيز العايل من السوري« يف مرص لدعم االطفال الالجئ« واألطفال يف املجتمعات املتأثرة - تحت برنامج التطوير الخاص بربنامج 
األغذية العاملي. 

إدخال أنشطة سبل كسب العيش والقدرة عىل الصمود
يف لبنان، سيواصل الربنامج تقديم املساعدة التقنية إىل وزارة الشؤون االجت�عية لدعم بدء تنفيذ برنامج القسائم اإللكرتونية األول من نوعه والذي يستهدف املجتمعات 
اللبنانية املترضرة. هذه املبادرة، والذي يطلق عليها برنامج استهداف الفقر الوطني يف حاالت الطوارئ، تقوم عىل أساس برنامج البطاقة اإللكرتونية الخاصة بربنامج األغذية 
العاملي، حيث يتم تنفيذ هذه املبادرة بالتعاون مع البنك الدويل واملفوضية السامية. يف األردن، سيعمل برنامج األغذية العاملي من خالل عملياته املمتدة لإلغاثة واإلنعاش 
بشكل وثيق مع الحكومة لتنفيذ برنامج النقد مقابل األصول مع هدف مزدوج يتمثل يف تعزيز األمن الغذاé لألردني« األكÅ ترضراً، وتحس« البنية التحتية والخدمات 

املجتمعية. 

تعزيز املساعدات املستهدفة 
يف األردن، عملت أنشطة االستهداف بالفعل عىل تخفيض عدد الحاالت بحوايل ٣٧ ألف شخص - أي نحو سبعة باملائة من جميع الالجئ« املسجل« - مع |انية باملائة أخرى 
من املتوقع تخفيضها خالل شهر كانون الثاô من عام ٢٠١٥. بعد نتيجة املرحلة الثانية من إطار تقييم الترضر املشرتك ب« املنظ�ت، من املتوقع أن يقوم الربنامج بالنظر يف 
إمكانية تنفيذ أنشطة االستهداف داخل املخي�ت. يف لبنان، من املتوقع أن تخفض أنشطة االستهداف التي تستند عىل نتائج تقييم الترضر الثاô الخاص بالالجئ« السوري« 

من عدد الالجئ« املستهدف« من ٧٥ باملائة يف عام ٢٠١٤ إىل نحو ٥٥ باملائة من إج�يل عدد الالجئ« السوري« املسجل« يف نهاية عام ٢٠١٥. 

 يف مرص، من املتوقع أن تتوفر نتائج تقييم الترضر الذي أجرها الربنامج بالتعاون مع املفوضية السامية يف منتصف العام، حيث من املحتمل أن تعمل هذه النتائج عىل تخفيض 
عدد الحاالت التي يغطيها الربنامج يف عام ٢٠١٥. يف تركيا، سيتم استخدام نتائج تحليل البيانات املتاحة إلبالغ الربمجة حول املتطلبات الالزمة من أجل دعم الالجئ« خارج 
املخي�ت. يف العراق، سيعمل تقييم االحتياجات متعدد القطاعات عىل تحديد الدعم املطلوب يف املجتمعات، يف ح« سيتم النظر أيضاً بإمكانية تنفيذ أنشطة االستهداف 

داخل املخي�ت خالل عام ٢٠١٥. مع العلم، بأن كافة جهود االستهداف تعتمد عىل املوافقات الحكومية والدعم املشرتك ب« املنظ�ت.

لبنان

تركيا

مرص

٩٧١,٦٤٨

٣٠٠,٠٠٠

٨٩,٣٧١

الدولة

املجموع

املستفيدونمخيم الالجئ«

العراق
١٤٠,٠٠٠

٢,١٠٣,٠١٩

األردن

٦٠٢,٠٠٠

األنشطة املخطط لها في ٢٠١٥

٦

برنامج  اىل  الغذائية  الطرود  من  االنتقال 
الربع  خالل  املخي�ت  كافة  يف  القسائم 

األول من عام ٢٠١٥

القسائم اإللكرتونية - ٣٠٠،٠٠٠
املخي�ت  يف   ٢٥٠،٠٠٠ ،مساعدة   ٢٠١٥ بداية 

و٥٠٠،٠٠٠ يف املجتمعات.
املخي�ت  يف   ١٥٠،٠٠٠ مساعدة  العام  نهاية  يف 

و١٥٠،٠٠٠ خارجها

القسائم اإللكرتونية - ١٢٦،٠٠٠
التغذية املدرسية - ٢٠،٠٠٠
الوجبات الرتحيبية - ٦٠٠٠

قسيمة غذائية
٨٥،٦٥١

املجت�ت املضيفة

القسائم اإللكرتونية - ٤٧٦،٠٠٠

القسائم اإللكرتونية - ٩٤٤،٦٤٨
الطرود الغذائية - ١٥،٠٠٠
(الربع األول، بعد القسائم)

قسيمة غذائية
٣،٧٢٠ لالجئ« الفلسطيني« من سورية

الفئات االخرى

القسائم اإللكرتونية - ٢٧،٠٠٠
لالجئ« الفلسطيني« من سورية



التنسيق اإلقليمي للسالل الغذائية املرتبطة بالقسائم وتخفيض قيمة القسائم  
قام الربنامج بتنسيق السالل الغذائية يف جميع أنحاء املنطقة أخذاً بع« االعتبار التفضيالت الغذائية لالجئ« السوري«، الخيارات االقتصادية بالنسبة للمواد الغذائية ذات القيم 

القسائم  قيمة  انخفضت  ذلك،  عىل  بناء  املنطقة.  يف  السلع  وتوافر  املت�ثلة،  الغذائية 
بنسبة ١٣ باملائة - والتي بدء العمل بها يف جميع أنحاء املنطقة اعتباراً من شهر كانون 
الثاô ٢٠١٥ - وتحتوي السلة الغذائية حالياً عىل البيض، منتجات األلبان، والخضار، يف 
ح« تم استبدال اللحوم املعلبة بالدواجن الطازجة. ونظراً لتذبذب أسعار السوق، جرى 
استعراض تكلفة جميع السلع عرب سنة كاملة، حيث تم استخدام متوسط سعر كل سلعة 

يف سلة الغذاء النهائية. 

استمرار االنتقال إىل البطاقات اإللكرتونية (ون كارد)
بحلول نهاية عام ٢٠١٤، انتقلت كل من لبنان، تركيا، واألردن من القسائم الورقية إىل 
القسائم اإللكرتونية. يف ح« سوف تتنقل العراق إىل القسائم الورقية ورîا البطاقات 
اإللكرتونية خالل عام ٢٠١٥، يف حال نجاح املرشوع التجريبي. يف مرص، من املقرر البدء 

بعملية توسع تدريجي أكرب من التغطية الحالية وهي ٦٠ باملائة.

بطاقة  وهي  كارد"،  "ون  الواحدة  للبطاقة  التدريجي  التوسع  هي  التالية  الخطوة  إن 
نقاط  محطات  باستخدام  الغذائية  املساعدات  تقديم  إمكانية  توفر  واحدة  إلكرتونية 
غ�  املساعدات  لتوف�  النقدية  الطريقة  عن  فضالً  املختارة،  التجزئة  متاجر  يف  البيع 
الغذائية من خالل بطاقات الرصاف اآليل. سوف تتاح البطاقة لجميع املنظ�ت اإلنسانية 
التي تخطط الستخدام القسائم اإللكرتونية أو التحويالت النقدية إىل الالجئ« السوري« 
التحول  مع  بالتزامن  كارد  ون  بطاقة  إىل  االنتقال  عملية  وتتم  املعنية.  البلدان  يف 
تنسيق  عن  فضالً  األمثل،  والطريقة  التكلفة  كفاءة  لض�ن  الشامل  االسرتاتيجي 

املساعدات ب« املنظ�ت اإلنسانية. وتعد عملية االستجابة لالجئ« يف األردن العملية األوىل يف املنطقة التي قامت بتوقيع اتفاقية مع اليونيسيف من أجل التوسع التدريجي 
للبطاقة الواحدة (ون كارد) يف املخي�ت يف عام ٢٠١٥. في� تجري حالياً مناقشات يف لبنان ومرص من أجل التوقيع عىل اتفاقيات م�ثلة.

قيمة القسائم املخطط لها، ٢٠١٤ - ٢٠١٥
٢٠١٤ ٢٠١٥

األردنلبنان مصرتركيا العراق

مليون دوالرالدولةاإلطار الزمني

كانون الثاني - نيسان 2015

كانون الثاني - أيار 2015

كانون الثاني - نيسان 2015

كانون الثاني - نيسان 2015

كانون الثاني - نيسان 2015

كانون الثاني - نيسان 2015

كانون الثاني - نيسان 2015

العجز املالي في سورية

مجموع العجز املالي

العجز املالي في املنطقة

األردن
لبنان
مصر
تركيا
العراق

112.6

101.9

31.8

53.3

5.2

7.2

4.4

214.5

العجز املالي في استجابة برنامج االغذية العاملي لألزمة في سورية واملنطقة

تخطيط العمليات ومشاركة الخطط ضمن إطار زمني ربع سنوي 

بدأ الربنامج تنفيذ " الخطة الربع السنوية وخطة االتصاالت" لعملياته داخل سورية والعمليات اإلقليمية. حيث سيمكن التخطيط عىل أساس ثالثة شهور الربنامج من تخصيص 
األموال خالل فرتة زمنية أطول، وإبالغ املستفيدين، والحكومات املضيفة والرشكاء واملانح« بوضع التمويل املتوقع بشكل مسبق، وتعديل الخطط يف حال توافر موارد إضافية. 
عىل هذا النحو، تم تصميم الربنامج الخاص بسورية ليبدأ يف الخامس عرش من كل شهر ملدة شهرين، يف ح« تم تصميم عمليات االستجابة لالجئ« لتبدأ يف العرشين من كل 

شهر ملدة شهر واحد، حيث سيتم إبالغ الجميع وفقاً لذلك. 

متطلبات التمويل 

 ١١٢٫٦ ،ñأمري العاملي إىل ٢١٤٫٥ مليون دوالر  األغذية  برنامج  يحتاج 
مليون منها للعمليات داخل سورية (كانون الثاô - أيار ٢٠١٥)، و ١٠١٫٩ 
أيار ٢٠١٥) - ٥٣٫٣   - ôالثا مليون لالستجابة االقليمية لالجئ« (كانون 
 ٧٫٢ األردن،  يف  للعميات  مليون   ٣١٫٨ لبنان،  داخل  للعمليات  مليون 
داخل  للعمليات  مليون   ٥٫٢ و  العراق،  يف  مليون   ٤٫٤ تركيا،  يف  مليون 

مرص. 

۷


