
 

يف  سباقاً  العاملي  األغذية  برنامج  كان  سورية،  يف  األزمة  بدء  منذ 

املترضرين  السوري�  من  كل  لحاجات  اإلنسانية  استجابته 

�كن  موثوقة  منظمة  اعتباره  تم  حيث  املضيفة.  واملجتمعات 

لالجئ�،  املستضيفة  للدول  بالنسبة  فعال  ورشيك  عليها،  االعت¡د 

الدعم.  من  مسبوقة  غ£  مستويات  قدمت  التي  املانحة  والجهات 

الغذا¥  األمن  حالة  استقرار  بوضوح  الرصد  أنشطة  نتائج  وتظهر 

للسكان املترضرين الذين تلقوا املساعدات الغذائية من خالل عمل 

الربنامج ورشكائه، بل وتحسنها مع مرور الوقت. 

 

استجابته  يف  حرج  وضع  إىل  حالياً  العاملي  األغذية  برنامج  وصل 

للوصول إىل ما يقارب من ٤٫٢٥ مليون شخص داخل سورية وأك¶ من 

١٫٨ مليون سوري مترضر يف الدول املجاورة. حيث يواجه الربنامج 

حالياً عجزاً مالياً يف عملياته اإلقليمية اعتباراً من الشهر املقبل، ويف 

عملياته داخل سورية منذ نهاية العام. سيضطر الربنامج، بدون مساه¡ت إضافية من املانح�، إىل الحد بشكل كب£ من عدد االشخاص املستفيدين 

من املساعدات الغذائية األساسية والربامج التكميلية، خاصة مع بدء فصل الشتاء.

من المتوقع أن تؤثرالتخفيضات في مساعدات البرنامج بشكل كبير على كل من 
السوريين المتضررين والمجتمعات المضيفة

إن تأث£ هذه التخفيضات أمر مقلق وجدي للغاية. أوالً، من املرجح 

أن تسبب انعداماً لألمن الغذا¥ عىل نطاق واسع، املزيد من حركة 

السكان، باإلضافة إىل زيادة املخاوف خاصة بح¡يتهم. 

 

نظراً لحجم العمليات التي يقوم بها الربنامج، وقدرته عىل الوصول 

املستمر إىل األشخاص املترضرين شهراً بعد شهر، أصبحت املساعدات 

التي يقدمها الربنامج تشكل شبكة األمان اإلنساÐ الرئيسية للنازح� 

يف  السوري�  الالجئ�  من  العظمى  للغالبية  وبالنسبة  سورية،  يف 

املنطقة. لتوضيح ذلك، تش£ التقديرات إىل أن ٨٥ باملائة من عائالت 

لتلبية  الالزمة  املالية  املوارد  Óلك  لن   Ðاألرد املجتمع  يف  الالجئ� 

احتياجاتهم الغذائية من دون مساعدات برنامج األغذية العاملي.

املأوى  عن  بحثاً  االنتقال  إىل  العائالت  ستضطر  سورية،  داخل 

والخدمات الطبية والوظائف والتعليم والغذاء. وعىل األرجح، هي نفس األرس التي انتقلت عدة مرات بحثاً عن األمن. يعمل هذا النزوح املستمر 

عىل زيادة ترضر األرس، ويؤثر بشكل أكرب عىل كبار السن، النساء، واألطفال. ومن املمكن أن يقوم الالجئون املقيمون يف الدول املجاورة - حيث¡ أمكن 

– باالنتقال من املجتمعات املضيفة اىل املخي¡ت بحثاً عن املساعدات، والذي من شأنه أن يضيف أعباء وكلف االستجابة اإلنسانية.

تخشى عيشاء من درعا العودة إلى سورية
قالت عيشاء ذات الـ ٥٢ عاماً من درعا، يف ح� كانت تحاول منع نفسها من البكاء وقت مغادرتها ملوقع توزيع املساعدات الخاص 

بربنامج األغذية العاملي يف مخيم الزعرتي لالجئ�: " اذا توقفنا عن تلقي قسائم الربنامج الغذائية، سوف يعود زوجي بنا إىل سورية 

حتى لو كانت الحرب الزالت قاßة".

استجابة برنامج ا�غذية العالمي في سورية

تأثير العجز في التمويل

تشرين ا�ول ٢٠١٤

العجز الطارىء في التمويل يجبر برنامج ا�غذية العالمي على تقليص عملياته في سورية 
ودول الجوار 

برنامج األغذية العاملي/ جويل عيد

àبرنامج األغذية العاملي/ شدا مغر

عندما وصلت بثينة ذات الـ ٢٩ عاما إىل لبنان مع زوجها وأطفالها الثالثة قبل ثالثة أعوام فراراً من الحرب يف ح¡ة، سورية، استغرق 

عائلتها األمر قرابة ٣ أشهر قبل تلقيها للمساعدات الغذائية. وعىل الرغم من ذلك، فإن بثينة اليوم بعد ٣ سنوات، ممتنة للمساعدات 

البطاقة اإللكرتونية الزرقاء كرامتنا". يف الصورة بثينة تجلس عىل السجاد داخل منزلها مع  لنا  التي تتلقاها. حيث قالت: "أعادت 

أطفالها الثالثة.



من املرجح أن يؤدي أي تخفيض يف املساعدات إىل زيادة املخاوف الخاصة بح¡ية األرس السورية، çا يف ذلك مخاطر التعرض لإليذاء الجنيس، الزواج 

املبكر، التسول، وانتهاكات حقوق اإلنسان. يف ح� �كن أن يجرب اآلباء أيضاً عىل إرسال أطفالهم إىل البحث عن عمل، م¡ سيعرضهم لالستغالل 

ويحرمهم من التعليم.   
 

أظهرت الدول املجاورة سخاءاً كب£اً يف استضافة الالجئ� السوري� واإلهت¡م بهم. ويف حال اضطر برنامج األغذية العاملي إىل تقليص مساعداته، فإن 

العبء لن يؤثر فقط عىل املستفيدين الذين لن يتمكن الربنامج من تقديم املساعدات لهم، بل أيضاً الدول املضيفة والتي ستواجه املزيد من الضغط، 

األمر الذي من املمكن أن يؤدي إىل اجبار الحكومات املعنية عىل التشدد  حول دخول الالجئ�. ويف الوقت الذي تعاÐ منه املنطقة من زيادة يف انعدام 

األمن، أعرب برنامج األغذية العاملي عن قلقه ازاء إضافة العبء عىل املجتمعات املعنية والتي يف األصل تنئ من ثقل هذا العبء، خاصة مع التوتر 

القائم ب� الالجئ� واملجتمعات املضيفة، والذي من املرجح أن يزيد خفض الحصص الغذائية من تفاقمه. 
 

املعرضون   - ورشكائه  الربنامج  موظفي  أمن  فإن  نفسه،  الوقت  يف 

للخطر بشكل كب£ خالل عمليات التوزيع وأنشطة الرصد - هو مصدر 

قلق كب£ للربنامج. حيث سيقوم التقليل من تواجد موظفي الربنامج 

من  التحقق  من  الربنامج  قدرة  عىل  سلبي  بشكل  بالتأث£  والرشكاء 

وصول املساعدات إىل املحتاج�، باإلضافة إىل تعريض املستفيدين إىل 

مخاوف إضافية خاصة بح¡يتهم.

إىل جميع  الوصول  لض¡ن  الدويل  املجتمع  يبذلها  التي  الجهود  ومع 

ذلك  يف  çا  األخ£ة،  األمن  مجلس  قرارات  خالل  من  سورية  أنحاء 

تحس� الوصول من الداخل وعرب الحدود، شهد برنامج األغذية العاملي 

سورية.  داخل  إىل  ايصاله  تم  الذي  الغذاء  كمية  يف  ملحوظة  زيادة 

سيؤدي عدم Óكن الربنامج من الحفاظ عىل املستويات الحالية يف هذا 

الوقت الحرج إىل التأث£ بشكل كب£ عىل العديد من املستفيدين. 
زينب ذات الـ ٣٢ عاما، هي أم سورية الجئة تضع ابنتها وهي تأكل قطعة من الخبز. تقول زينب موضحة أهمية البطاقات اإللكرتونية 

بالنسبة لعائلتها: " ننتظر بفارغ الصرب التحميل الشهري التلقا¥ للبطاقات اإللكرتونية."
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التمويل المطلوب
يحتاج برنامج األغذية العاملي إىل ٣٥٢ مليون دوالر أمريò بشكل طارئ لدعم عملياته حتى نهاية عام ٢٠١٤، ٩٥ مليون دوالر منها للعمليات داخل 

سورية و٢٥٧ مليون دوالر للعمليات يف دول الجوار. 

التكلفة بالدوالر األمريò حتى نهاية ٢٠١٤$

الوصول  تم  الذين  املترضرون  السوريون 
إليهم خالل الشهر املايض ( أيلول ٢٠١٤ )

برنامج األغذية العاملي/ ساندي مارون


