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برنامج األغذية العالمي / ياسمين لبابيدي

تستهدف توزيعات دورة آب ما مجموعه ثالثة ماليين شخص في مختلف أنحاء 
سورية. وبحلول ٢١ من شهر آب، كان البرنامج قد أرسل الغذاء إلى ١٢٨٣٨٤٥ 
أن وتيرة  إال  الهدف لشهر آب).  المائة من  شخص في ١٣ محافظة (٤٣ في 
اإلرساليات تأثرت تأثرًا كبيرًا وأعيقت بسبب تصاعد النزاع وانخفاض النشاط خالل 
فإنَّ  له،  المحتاجين  إلى  الغذاء  إلرسال  المبذولة  الجهود  ورغم  الفطر.  عيد 
االنقطاعات الجزئية في إمدادات الغذاء سوف تؤثر على كثير من السلع مع نهاية 
وتردي  واإلقليمية  الدولية  الشحنات  وصول  لتأخر  ونظرًا  القادم.  أيلول  شهر 
وتضخم  المحلية  األسواق  من  للشراء  المتاح  الغذاء  محدودية  بسبب  أوضاعها 
األسعار تضخمًا كبيرًا، فقد انخفضت حصص بعض المواد الغذائية في توزيعات 

دورة آب (البرغل، المعكرونة، العدس، الزيت النباتي والسكر).
وتؤكد تقارير التوزيع من الشركاء المتعاونين على أنَّ أكثر من ٢,٤ مليون منتفع 
تسلموا حصصهم الشهرية الغذائية خالل دورة حزيران أي ما يمثِّل ٩٧ في المائة 

من الهدف. أمَّا دورتا تموز وآب فما زالتا مستمرتان.

يجري  الشامل،  التكميلي  التغذية  برنامج  تغطية  لتوسعة  المبذولة  الجهود  ضمن 
اإلعداد إلطالق مبادرة لتوزيع مادة Plumpy’doz® على األطفال المقيمين في 
تسعة  مجموعة  ما  وهناك  كل من حمص وطرطوس.  في  المضيفة  المجتمعات 
أطنان من المواد الغذائية جاهزة إلرسالها إلى المنظمات غير الحكومية الشريكة في 
كلتا المحافظتين لتستهدف قرابة سبعة آالف طفل من الفئة العمرية ٦-٥٩ شهرًا.

التغذية

عوائق الوصول الى المواقع المستهدفة
ما زالت معوقات الوصول الى محافظات الحسكة، الرقة، دير الزور، حلب وٕادلب مستمرة، مما يحد من إرسال وتوزيع الغذاء ضمنها. وكما في األشهر 
السابقة، فمن المتوقع أن تبقى مخصصات المحافظات عرضة للمراجعة حسب تغير أنماط الوصول على أرض الواقع. ومن المحتمل أيضًا إعادة ترتيب 
أولويات كميات إضافية من الحصص الغذائية إلى المواقع التي تستضيف تدفقات جديدة من النازحين كما هو الحال في مدينة الالذقية التي استقبلت ثالثة 
آالف عائلة نازحة جديدة من المناطق الريفية التي تعاني من العنف. وقد كان برنامج األغذية العالمي قد أرسل ألفي حصة غذائية أسرية تكفي لعشرة 

آالف شخص من المجموعات المتضررة.

الحسكة
بازدياد الحاجات وتضييق إمكانات الوصول، تزداد تعقيدات تسليم المساعدات إلى مناطق الحسكة، فالجماعات المعارضة المسيطرة على المناطق في 
محافظتي دير الزور والرقة المجاورتين للحسكة ترفض السماح للشاحنات المحملة بالغذاء والخاصة ببرنامج األغذية العالمي  من المرور للحسكة. وفي 
١٧ من شهر آب، عبر ما يصل عدده عشرة آالف شخص من الحسكة ومن مناطق أخرى تابعة لحلب الحدود السورية إلى إقليم كردستان العراقي إضافة 
إلى موجة من العبور إلى هناك، سبقتها بيومين، بلغت تقريبًا سبعة آالف شخص. وهي واحدة من أكبر موجات اللجوء منذ بدء األزمة في سوريا. ومع 
الحركة الكبيرة للنزوح من المحافظة، فإن تصاعد القتال خالل الشهرين األخيرين قد زاد من عدد األشخاص الذين يحتاجون لمساعدة برنامج الغذاء العالمي 
ضمنها. ويقدر أنَّ أكثر من ١٣٥ ألف شخص من حلب وٕادلب وحمص ودير الزور قد نزحوا إلى الحسكة، وباإلضافة إلى ذلك، يقدر أن هناك أكثر من 
عشرين ألف نازح انتقلوا من ريف الحسكة إلى المدينة. أما العائالت العائدة ممن كانوا قد غادروا المحافظة قبل النزاع بحثًا عن العمل، فقد عادوا بسبب 

النزاع وُيعتقد أنَّ ثالثين ألف شخص منهم يحتاج اآلن إلى المساعدات الغذائية.
 

أما النقل العام في المحافظة، فقد أعيق إعاقة كبيرة مما يحد من الحركة من الحسكة إلى المحافظات األخرى. وُيعتقد أنَّ الشركات التجارية قد أوقفت 
تحركاتها خالل األسبوعين الماضيين وُيتوقع أن ترتفع األسعار أكثر نتيجة النقطاع توريد المؤن وارتفاع كلفة ذلك. 

وفي المجمل، هناك ما يقارب من ٢٨٥ ألف شخص ممن يحتاجون إلى المساعدات الغذائية في المحافظة - رغم أنَّ هذه مجرد تقديريات مبدئية قد يطرأ 
عليها التغيير-، ومن هنا يدرس برنامج األغذية العالمي خيارات لتلبية الحاجات العاجلة لألشخاص المعرضين في محافظة الحسكة.

حمص
في مدينة حمص والقرى المحيطة بها، ما زالت المناوشات المسلحة والقصف مستمرين. وُيعتقد أنَّ ضاحية الوعر في المدينة، وهي من أهم المناطق 
الساخنة، تؤوي ٤٥٠ ألف شخص: ٨٠ في المائة منهم نازحون أي ما يعادل أربعة أضعاف ما كان عليه الوضع قبل األزمة. وفي خضم الطلب المتزايد 
وتقطع سلسلة التوريد، تشير التقارير إلى أنَّ األسواق المحلية بدأت تستنفد كُال من الغذاء والمواد غير الغذائية األساسيين. وبعد التسليمات الناجحة األخيرة 
في منطقة الوعر في بداية شهر تموز (بإيصال ستة آالف حصة أسرية تكفي ثالثين ألف شخص)، تمكن برنامج األغذية العالمي مجددًا من تأمين 
وصول بعض المساعدات في ٤ آب باستخدام سيارات البيك آب الصغيرة (امتثاًال لتعليمات سلطات األمن المحلية). ومنذ ذلك الوقت، ُسلمت ٢٨١٠ 
حصة غذائية أسرية كافية لـ ١٤٠٥٠ شخصًا وتم تسلييم ٤١٠٠ كيس من دقيق القمح أيضًا إلى حي الوعر. وفي ١٢ آب، ُعلِّقت التسليمات مؤقتًا بعد 
الالزمة الستخدام  الموافقة  المشكلة وللحصول على  تلك  لحل  مبذولة  الجهود  الالزمة. وما زالت  الحكومية  التسهيل  تأمين خطابات  التمكن من  عدم 

الشاحنات األكبر حجمًا لرفع مستوى التسليمات.



عوائق الوصول الى المواقع المستهدفة
ما زالت معوقات الوصول الى محافظات الحسكة، الرقة، دير الزور، حلب وٕادلب مستمرة، مما يحد من إرسال وتوزيع الغذاء ضمنها. وكما في األشهر 
السابقة، فمن المتوقع أن تبقى مخصصات المحافظات عرضة للمراجعة حسب تغير أنماط الوصول على أرض الواقع. ومن المحتمل أيضًا إعادة ترتيب 
أولويات كميات إضافية من الحصص الغذائية إلى المواقع التي تستضيف تدفقات جديدة من النازحين كما هو الحال في مدينة الالذقية التي استقبلت ثالثة 
آالف عائلة نازحة جديدة من المناطق الريفية التي تعاني من العنف. وقد كان برنامج األغذية العالمي قد أرسل ألفي حصة غذائية أسرية تكفي لعشرة 

آالف شخص من المجموعات المتضررة.

الحسكة
بازدياد الحاجات وتضييق إمكانات الوصول، تزداد تعقيدات تسليم المساعدات إلى مناطق الحسكة، فالجماعات المعارضة المسيطرة على المناطق في 
محافظتي دير الزور والرقة المجاورتين للحسكة ترفض السماح للشاحنات المحملة بالغذاء والخاصة ببرنامج األغذية العالمي  من المرور للحسكة. وفي 
١٧ من شهر آب، عبر ما يصل عدده عشرة آالف شخص من الحسكة ومن مناطق أخرى تابعة لحلب الحدود السورية إلى إقليم كردستان العراقي إضافة 
إلى موجة من العبور إلى هناك، سبقتها بيومين، بلغت تقريبًا سبعة آالف شخص. وهي واحدة من أكبر موجات اللجوء منذ بدء األزمة في سوريا. ومع 
الحركة الكبيرة للنزوح من المحافظة، فإن تصاعد القتال خالل الشهرين األخيرين قد زاد من عدد األشخاص الذين يحتاجون لمساعدة برنامج الغذاء العالمي 
ضمنها. ويقدر أنَّ أكثر من ١٣٥ ألف شخص من حلب وٕادلب وحمص ودير الزور قد نزحوا إلى الحسكة، وباإلضافة إلى ذلك، يقدر أن هناك أكثر من 
عشرين ألف نازح انتقلوا من ريف الحسكة إلى المدينة. أما العائالت العائدة ممن كانوا قد غادروا المحافظة قبل النزاع بحثًا عن العمل، فقد عادوا بسبب 

النزاع وُيعتقد أنَّ ثالثين ألف شخص منهم يحتاج اآلن إلى المساعدات الغذائية.
 

أما النقل العام في المحافظة، فقد أعيق إعاقة كبيرة مما يحد من الحركة من الحسكة إلى المحافظات األخرى. وُيعتقد أنَّ الشركات التجارية قد أوقفت 
تحركاتها خالل األسبوعين الماضيين وُيتوقع أن ترتفع األسعار أكثر نتيجة النقطاع توريد المؤن وارتفاع كلفة ذلك. 

وفي المجمل، هناك ما يقارب من ٢٨٥ ألف شخص ممن يحتاجون إلى المساعدات الغذائية في المحافظة - رغم أنَّ هذه مجرد تقديريات مبدئية قد يطرأ 
عليها التغيير-، ومن هنا يدرس برنامج األغذية العالمي خيارات لتلبية الحاجات العاجلة لألشخاص المعرضين في محافظة الحسكة.

حمص
في مدينة حمص والقرى المحيطة بها، ما زالت المناوشات المسلحة والقصف مستمرين. وُيعتقد أنَّ ضاحية الوعر في المدينة، وهي من أهم المناطق 
الساخنة، تؤوي ٤٥٠ ألف شخص: ٨٠ في المائة منهم نازحون أي ما يعادل أربعة أضعاف ما كان عليه الوضع قبل األزمة. وفي خضم الطلب المتزايد 
وتقطع سلسلة التوريد، تشير التقارير إلى أنَّ األسواق المحلية بدأت تستنفد كُال من الغذاء والمواد غير الغذائية األساسيين. وبعد التسليمات الناجحة األخيرة 
في منطقة الوعر في بداية شهر تموز (بإيصال ستة آالف حصة أسرية تكفي ثالثين ألف شخص)، تمكن برنامج األغذية العالمي مجددًا من تأمين 
وصول بعض المساعدات في ٤ آب باستخدام سيارات البيك آب الصغيرة (امتثاًال لتعليمات سلطات األمن المحلية). ومنذ ذلك الوقت، ُسلمت ٢٨١٠ 
حصة غذائية أسرية كافية لـ ١٤٠٥٠ شخصًا وتم تسلييم ٤١٠٠ كيس من دقيق القمح أيضًا إلى حي الوعر. وفي ١٢ آب، ُعلِّقت التسليمات مؤقتًا بعد 
الالزمة الستخدام  الموافقة  المشكلة وللحصول على  تلك  لحل  مبذولة  الجهود  الالزمة. وما زالت  الحكومية  التسهيل  تأمين خطابات  التمكن من  عدم 

الشاحنات األكبر حجمًا لرفع مستوى التسليمات.

الرصد والتقييم

سوريا
في ١٣ آب، تم إغالق عطاء رصد عمليات برنامج األغذية العالمي من خالل جهة خارجية. وفور إتمام عملية اإلحالة، سوف تجري الجهة التي أحيل 
عليها العطاء نشاطات الرصد في ما ال يقل عدده عن سبعين موقعًا في كل شهر، باإلضافة إلى التغطية المباشرة لعمليات برنامج األغذية العالمي. ومن 
المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة تغطية الرصد ليصل الى ما ال يقل عن ٣٠ في المائة من جميع نقاط التوزيع النهائية لبرنامج األغذية العالمي، وسُتمنح 
األولوية للمناطق التي يتم منع كوادر األمم المتحدة من الذهاب اليها. ويأمل برنامج األغذية العالمي الشروع بنشاطات الرصد هذه في شهر أيلول القادم.

تنسيق الرصد والتقييم اإلقليمي 
ضمن الجهود المهتمة بتبسيط وتوحيد عمليات الرصد والتقييم عبر االستجابة اإلقليمية لبرنامج األغذية العالمي لالجئين السوريين، راجعت المكاتب 
القطرية أدواتها السابقة المستخدمة في عمليات الرصد واتفقت على حد أدنى لمجموعة من المعايير واألدوات والمؤشرات المستخدمة. وباإلضافة إلى 
ذلك، يعمل البرنامج حاليًا على إنشاء قاعدة بيانات إقليمية موحدة وخدمات لتحليل البيانات ستتضمن تأسيس منظومة أكثر تنسيقًا للتقييم والرصد على 
المستوى اإلقليمي. وسوف يكون بمقدور جميع دول المنطقة جمع البيانات من خالل هذه المجموعة الموحدة تتضمن استبانات لما بعد التوزيع على 
المستوى األسري التي تعكس استراتيجيات التأقلم والوصول إلى المساعدات واستهالك الغذاء، باإلضافة إلى استبانات رصد التوزيع ورصد المتاجر وقوائم 
التحقق (بهدف التحقق مما إذا كانت النشاطات في هذه المواقع تحدث وفقًا لمعايير برنامج األغذية العالمي). وفي األردن ولينان، ُتستكمل نشاطات رصد 

المتاجر حاليًا بنشاطات رصد األسعار لغايات ضمان امتناع المتاجر الشريكة من وضع أسعار أعلى من أسعار السوق على المنتفعين.

تحديثات في أنظمة الرصد

وصلت عدة تسليمات للمساعدات اإلنسانية إلى المناطق المحاصرة في 
مدينة إدلب في الفترة ما بين ٣ و١٢ آب ، وذلك بواسطة القوافل المشتركة 
وبدعم من مجموعة  في طرطوس  المتحدة  األمم  من  بتنسيق  للوكاالت 
إلى  إضافة  العالمي،  األغذية  برنامج  يرأسها  والتي  اللوجستية  العمل 
األغذية  ببرنامج  الخاصة  األسرية  الغذاء  توصيل حصص  في  نجاحها 
البسكويت عالي  إلى  العالمي والكافية إلطعام ١٧٧٥٠ شخصًا إضافة 

الطاقة الذي يستفيد منه خمسون ألف منتفع في المناطق المتضررة.

وفي المجمل، خالل مدة هذا التقرير، نقلت مجموعة العمل اللوجستية ما 
يصل مجموعه ١٢٢٦ مترًا مكعبًا من المواد الصحية والنظافة الشخصية 

والغذائية والتعليمية ومواد اإليواء نيابة عن برنامج األمم المتحدة للسكان 
للطفولة (UNICEF) والعمل ضد  المتحدة  (UNFPA) ومنظمة األمم 
 (Premiere Urgence) ومنظمة المساعدات العاجلة (ACF) الجوع
والهيئة الطبية الدولية (IMC) والمنظمة الدولية للهجرة (IOM) من دمشق 
وطرطوس لمختلف المواقع في سوريا. كما ُقّدمت التخزين المجاني إلى 
كل من برنامج األمم المتحدة للسكان (UNFPA) ومنظمة األمم المتحدة 
للطفولة (UNICEF) ومنظمة الصحة العالمية (WHO) حيث تم تخزين 
والغذاء  الشخصية  النظافة  ومواد  الصحية  المواد  من  مكعبًا  مترًا   ٦٢١

ومواد اإليواء في مرافقها المشتركة في كل من دمشق وطرطوس.

مجموعة العمل اللوجستية

۳

وفي هذه اللحظة، تشهد العمليات في األردن إدخال البيانات لمجموعة من نماذج الرصد لما بعد التوزيع في قاعدة بيانات التقييم والرصد اإلقليمية. أما 
العراق ومصر، فقد جمعا حتى اآلن بيانات للرصد والتقييم تغطي مدة شهرين. وفي تركيا، ما زالت النماذج قيد المراجعة، في حين ينتظر لبنان االنتقال 
إلى القسائم اإللكترونية قبل تبني هذه المجموعة الموحدة من أدوات الرصد والتقييم. إضافة لذلك، سوف يجري لبنان اختبارًا تجريبيًا على استخدام أجهزة 

التلفون النقال في تسهيل عملية جمع البيانات.



الرصد والتقييم

سوريا
في ١٣ آب، تم إغالق عطاء رصد عمليات برنامج األغذية العالمي من خالل جهة خارجية. وفور إتمام عملية اإلحالة، سوف تجري الجهة التي أحيل 
عليها العطاء نشاطات الرصد في ما ال يقل عدده عن سبعين موقعًا في كل شهر، باإلضافة إلى التغطية المباشرة لعمليات برنامج األغذية العالمي. ومن 
المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة تغطية الرصد ليصل الى ما ال يقل عن ٣٠ في المائة من جميع نقاط التوزيع النهائية لبرنامج األغذية العالمي، وسُتمنح 
األولوية للمناطق التي يتم منع كوادر األمم المتحدة من الذهاب اليها. ويأمل برنامج األغذية العالمي الشروع بنشاطات الرصد هذه في شهر أيلول القادم.

تنسيق الرصد والتقييم اإلقليمي 
ضمن الجهود المهتمة بتبسيط وتوحيد عمليات الرصد والتقييم عبر االستجابة اإلقليمية لبرنامج األغذية العالمي لالجئين السوريين، راجعت المكاتب 
القطرية أدواتها السابقة المستخدمة في عمليات الرصد واتفقت على حد أدنى لمجموعة من المعايير واألدوات والمؤشرات المستخدمة. وباإلضافة إلى 
ذلك، يعمل البرنامج حاليًا على إنشاء قاعدة بيانات إقليمية موحدة وخدمات لتحليل البيانات ستتضمن تأسيس منظومة أكثر تنسيقًا للتقييم والرصد على 
المستوى اإلقليمي. وسوف يكون بمقدور جميع دول المنطقة جمع البيانات من خالل هذه المجموعة الموحدة تتضمن استبانات لما بعد التوزيع على 
المستوى األسري التي تعكس استراتيجيات التأقلم والوصول إلى المساعدات واستهالك الغذاء، باإلضافة إلى استبانات رصد التوزيع ورصد المتاجر وقوائم 
التحقق (بهدف التحقق مما إذا كانت النشاطات في هذه المواقع تحدث وفقًا لمعايير برنامج األغذية العالمي). وفي األردن ولينان، ُتستكمل نشاطات رصد 

المتاجر حاليًا بنشاطات رصد األسعار لغايات ضمان امتناع المتاجر الشريكة من وضع أسعار أعلى من أسعار السوق على المنتفعين.

وفي هذه اللحظة، تشهد العمليات في األردن إدخال البيانات لمجموعة من نماذج الرصد لما بعد التوزيع في قاعدة بيانات التقييم والرصد اإلقليمية. أما 
العراق ومصر، فقد جمعا حتى اآلن بيانات للرصد والتقييم تغطي مدة شهرين. وفي تركيا، ما زالت النماذج قيد المراجعة، في حين ينتظر لبنان االنتقال 
إلى القسائم اإللكترونية قبل تبني هذه المجموعة الموحدة من أدوات الرصد والتقييم. إضافة لذلك، سوف يجري لبنان اختبارًا تجريبيًا على استخدام أجهزة 

التلفون النقال في تسهيل عملية جمع البيانات.

قام كُال من مسؤولي األمم المتحدة والحكومة األردنية بتسريع الجهود لبناء وتوسعة المرافق الخاصة بالالجئين السوريين للتحضير الحتمالية وصول موجة 
كبيرة منهم بعد الهجوم المزعوم بالسالح الكيماوي قرب دمشق. برنامج األغذية العالمي مستعد لإلستجابة وفق الحاجة، حيت تم اتخاذ كافة اإلجراءات 

التحضيرية لذلك.

سوف يبدأ برنامج األغذية العالمي االنتقال إلى المساعدات الغذائية من خالل القسائم الغذائية في األردن في أكبر مخيم للجوء فيها وخامس المدن حجمًا، 
أال وهو مخيم الزعتري. وسيبدأ توسيع برنامج القسائم في مخيم الزعتري ليصل لكل الجئ في المخيم من خالل تلقيه قسائم فردية تعادل ستة دنانير في 
الشهر للفرد الواحد أي قرابة ٨,٥ دوالرات في الشهر للشخص الواحد. وسوف تكون هذه القسائم بديلة عن توزيع الزيت وسوف تترك للمنتفعين مبلغًا قليًال 

لشراء المواد الغذائية األخرى.
 

وفي الوقت الحالي، هناك ١٦ متجرًا تدار من قبل المجتمع المحلي سوف تدعم برنامج القسائم إلى حين تأسيس محالت سوبرماركت كبيرة في المخيم. 
عندها، سوف يعمل البرنامج على زيادة قيمة القسائم الغذائية تدريجيًا مع تخفيض السلع المخصصة في سلة الغذاء إلى أن يصبح مصدر المساعدات 

للمخيم بالكامل من خالل القسائم الغذائية.
 

وبدأت حملة توعية حول االنتقال إلى نظام القسائم الغذائية في مخيم الزعتري في ١٧ آب ببدء إطالق حملة التواصل في نقاط توزيع الغذاء ونشر 
المنشورات والملصقات التي تعرض الرسائل الرئيسية والتواريخ الخاصة بتنفيذ برنامج القسائم الغذائية في مخيم الزعتري.

 
ويجري حاليًا طباعة القسائم الورقية لمخيم الزعتري التي سوف تختلف في التصميم واأللوان عن نظيراتها الموزعة في المجتمع المحلي األردني.

 
 

المساعدات من خالل القسائم الغذائية اإللكترونية
 

يعمل برنامج األغذية العالمي على االنتقال من نظام القسائم الغذائية الورقية إلى القسائم الغذائية اإللكترونية. وسوف تعمل القسائم اإللكترونية كما لو 
أنها بطاقات ائتمان مدفوعة مسبقًا يمكن للمنتفعين استخدامها في شراء الغذاء من المتاجر. وهي تسمح في الوقت ذاته للمنظمات األخرى من مساعدة 

المستفيدين باستخدام البطاقات ذاتها لتوفير المساعدات النقدية أو/ والقسائم اإللكترونية.
 

وسوف تمنح القسائم اإللكترونية المنتفعين مرونة أكبر في شراء منتجات الغذاء وتقيهم من الحاجة للقدوم إلى مواقع التوزيع ألن البطاقات يمكن شحنها 
آليًا كل شهر من خالل البنك الشريك. وسوف يتمكن المنتفعون أيضًا من صرف رصيد القسيمة في عدة زيارات خالفًا للقسائم الورقية التي يجب صرفها 

مرة واحدة وبالكامل في زيارة واحدة.
 

ويعمل برنامج األغذية العالمي حاليًا على اختيار مواقع تجريبية بناء على المعايير التالية: مواقع الحضرية/محافظات، مواقع أغنى/أفقر، ومخيمات/غير 
مخيمات. واتفق البنك الشريك وبرنامج األغذية العالمي على إطار زمني وخطة لتنفيذ برنامج القسائم اإللكترونية مع التخطيط لبدء البرنامج التجريبي 

خالل شهر أيلول القادم.

٤

األردن



 الرصد
رصد  التقرير،  هذا  يغطيها  التي  المدة  خالل 
وأجرى  توزيعات  عشرة  العالمي  األغذية  برنامج 
مخيم  في  التوزيع  بعد  ما  لرصد  مسحًا  سبعين 
الزعتري. وفي المجتمعات المحلية األردنية، زار 
شريكة  متاجر  ثمانية  العالمي  األغذية  برنامج 
وسبعة نقاط للتوزيع وأجرى ستين مسحًا لرصد ما 
برنامج  يرصد  ذلك،  إلى  وٕاضافة  التوزيع.  بعد 
األغذية العالمي خط القسائم الساخن يوميًا ألنه 
يقدمها  التي  الراجعة  للتغذية  المباشرة  اآللية 
برنامج  عمل  بفريق  تصلهم  والتي  المنتفعون 

األغذية العالمي.
 

العالمي من خالل الرصد  ووجد برنامج األغذية 
أنَّ التوزيعات في المجتمعات المحلية األردنية جرت دون أي مشكلة في كل المواقع التي زارها تقريبًا في حين أنَّ عمليتين اثنتين للتوزيع استغرقتا وقتًا 
أدول مما خطط له بسبب مشكالت االزدحام. ويعالج برنامج األغذية العالمي هذه المشكلة مع الشريك الموزع لتوسيع عدد مواقع التوزيع لتخفيف ساعات 

االنتظار وتخفيض التكاليف على المنتفعين.
 

وفي معان، اضاف برنامج األغذية العالمي متجرين إلى برنامج القسائم الغذائية لتلبية الحاجات المتزايدة من المنتفعين من برنامج القسائم ولمنع االتجاهات 
االحتكارية لدى المتجر السابق.

مخيم األزرق
 

يستعد البرنامج إلى افتتاح مخيم األزرق المقرر في ١ أيلول. وبعد قرار حديث اتخذته الحكومة األردنية، لن ُيسمح لغير تجار التجزئة في األزرق من 
فتح متاجرهم في المخيم. واعتمادًا على الوقت الذي ستتمكن متاجر تجزئة في األزرق من إنشاء متاجرها في المخيم، قد يبدأ البرنامج عملياته بتوزيع 

الحصص الغذائية العينية خالل أول أسبوعين من افتتاح المخيم قبل االنتقال إلى المساعدات الغذائية عن طريق القسائم.

في ١٥ آب، انفجرت عبوة ناسفة قرب ساحة الشهداء في جنوب بيروت أودت 
التفجير هو  بحياة ثالثين شخصًا وأوقعت ما يقارب من ٢٨٠ جريحًا. وهذا 
الثاني في حوالي شهر من محاوالت النيل من إحدى معاقل حزب هللا. وهكذا، 
يزداد الوضع األمني سوءًا في البالد. وفي حين تعيش  نسبة ال بأس بها من 
المستفيدين في بعض أكثر األماكن تضررًا، فلم تعاني توزيعات القسائم الغذائية 

من كثير من التأخيرات.

وفي شهر آب، يخطط برنامج األغذية العالمي إلى الوصول إلى قرابة ٥٦٧ 
ألف منتفع بالقسائم الغذائية يضاف إليهم ٥٦٥٠٠ بالطرود الغذائية.

لبنــان

برنامج األغذية العالمي / دينا القصبي 

برنامج األغذية العالمي / ـرين سكليرود

٥



الرصد
 

تأخرت نشاطات الرصد في سهل البقاع بسبب االلتزامات اإلضافية الخاصة بالحملة اإلعالمية الكبيرة بشأن عملية االستهداف القادمة. وهناك استراتيجية 
جديدة لفرز العينات من أحل مقابالت ما بعد التوزيع حيث ُطبقت للمرة األولى خالل دورة رصد شهر تموز، وسيجري اختيار ٨٠ أسرة عشوائيًا لكل 

مكتب فرعي في كل شهر بمجموع قدره ٢٤٠ أسرة.

ما زالت المناوشات قائمة بين حزب العمال الكردستاني (ضمن تركيا وسوريا) وقوى جبهة النصرة المعارضة على طول الحدود السورية. وقد دفع وقوع 
العديد من الضحايا على الجانب التركي إلى المظاهرات احتجاجًا على تلك األحداث وعلى سياسة الحكومة إزاء سوريا. 

وتقدر الحكومة وجود ما يقارب نصف مليون إلى ٦٠٠ ألف سوري في تركيا. وهذا الرقم يتضمن السوريين المسجلين والذين ينتظرون التسجيل والذين 
يعيشون في المخيمات وغير المسجلين من طالبي اللجوء في تركيا.

 
في ١٢ آب، ذكرت وسائل اإلعالم المحلية والوطنية أنَّ عددًا كبيرًا من الالجئين السوريين (٣ آالف) وصل إلى الحدود في أكجاكالي وُسمح لهم بالدخول 
بعد التفجيرات التي تعرضت لها مدينة تل أبيض السورية في محافظة الرقة شمال سوريا على بعد ٩٠ كلم من الحدود. ومع تدهور الوضع األمني خالل 

االسبوع الماضي، قد تحدث موجات أكبر من الالجئين.
 

يعمل برنامج األغذية العالمي حاليًا في ١٤ من أصل ٢٠ مخيمًا في تركيا، وقد غطى عدد المنتفعين فيه لحد ١١٥ ألفًا بسبب قيود التمويل. وفي حالة 
تأمين التمويل، سوف يرفع برنامج األغذية العالمي من مدى استجابته لتلبية الهدف المنشود في BR١٠ وهو ١٨٥ ألفًا بحلول كانون األول ٢٠١٣. 
المتحدة السامية لالجئين في نقاشات مشتركة مع الحكومة حول احتمالية توفير المساعدات خارج  العالمي ومفوضية األمم  ويشارك برنامج األغذية 

المخيمات لكنَّ المحادثات يعيقها الحاجة إلى التمويل المستدام

الرصد
روجع نظام الرصد والتقييم وُعزز انسجامًا مع مبادرة إقليمية لتنسيق جميع المعلومات الخاصة بالرصد والتقييم واإلبالغ عنها. وفي هاتاي، هناك خوف 
متزايد من قيام المستفيدين التشارك في حصصهم الغذائية مع أفراد العائلة الذين يعيشون خارج المخيمات. فللمستفيدين في هاتاي لهم حق الوصول إلى 
السوق خارج المخيمات وقد يعيش بعض أفراد عائالتهم في المجتمع الخارجي ممن يواجهون ضغطًا ماديًا كبيرًا. ويعمل برنامج األغذية العالمي حاليًا 

مع جميع األسواق المشاركة في البرنامح لضمان تطبيق ممارسات موحدة بسأن التحقق من هوية المنتفعين.

تركيا

األغذية  برنامج  يرى  التمويل،  ومعوقات  الالجئين  أعداد  تزايد  نتيجة 
العالمي زيادة في الحاجة لإلستهداف في تقديم المساعدات. وقد أوشك 
لهذه الغاية على إكمال تقييم للتعرض لالجئين السوريين () والذي سيحدد 
معايير االستهداف. وعليه، أطلق برنامج األغذية العالمي ومفوضية األمم 
المتحدة السامية لالجئين المرحلة األولى من حملتهما اإلعالمية الجماعية 
تقديم  عند  اإلستهداف  تطبيق  بشأن ضرورة  المنتفعين  بين  الوعي  لرفع 
المساعدات الغذائية. وُأسست مكاتب المساعدة في أماكن االنتظار حيث 

يحصل المنتفعون على المعلومات المتعلقة في اإلستهداف خالل التوزيع.
بقيادة  تنفيذها  يتم  التغذية  وضع  حول  مسحية  دراسة  أيضًا  وهناك 
البونيسف، وسوف يجرى تنفيذ هذه الدراسة في أيلول ٢٠١٣ وستعالج 
حاجات كًال من الالجئين السوريين والمجتمعات المضيفة. وسوف يشترك 
في اللجنة الفنية االستشارية لهذه الدراسة كًال من برنامج األغذية العالمي، 
منظمة الصحة العالمية، مفوضية األمم المتحدة السامية لالجئين ووزارة 

الصحة اللبنانية.

االستهداف

٦



في ١٥ آب، فتحت السلطات الكردية العراقية المجال أمام جسر فيشخابور العائم لتسمح آلالف السوريين الفارين من النزاع الحالي من دخول اإلقليم شبه 
المستقل ذاتيًا في العراق. ويقدر عبور ٤٠ الف الجئ الحدود منذ ذلك التاريخ. وحدثت التحركات السكانية خالل اليومين األوليين عبر معبر جسر 
فيشخابور. وتقبل الحكومة حاليًا الالجئين السوريين من خالل معبر ساهلة جنوبي فيشخابور. وفي غضون ذلك، ما زال معبر القائم على حدود سوريا 

مع محافظة األنبار (وسط العراق) مغلقًا أمام الالجئين السوريين.
 

وهذه المرة األولى التي ُيمنح فيها السوريون حرية العبور إلى إقليم كردستان منذ أن قررت الحكومة في منتصف أيار الماضي بإغالق حدودها أمام جميع 
األشخاص باستثناء الحاالت الصحية وحاالت لم شمل العائالت. وقبل ذلك الفوج من الالجئين، كان قرابة ١٥٥ آلف الجئ سوري قد سجل في العراق 

منهم ما يزيد على ٩٥ بالمائة ممن سعوا للجوء في إقليم كردستان في العراق.
 

وتأسس في كل من أربيل  والسليمانية مالجئ عبور مؤقتة بهدف استيعاب موجات الالجئين الكبيرة. وحاليًا يستضيف الموقع المؤقت في ناحية كوركوسك 
التابعة لقضاء خبات في أربيل قرابة ١٥ ألف الجئ جديد مع خطط لتوسيع الموقع ليتسع إلى ٢٠ الف شخص. كما قدمت السلطات الكردية تسهيالت 
الوصول إلى مستودع في بحراك في إربيل الذي يؤوي قرابة ثالثة آالف الجئ من القادمين حديثًا. وهناك ما يقارب ١٤ ألف شخص يعيشون مع العائالت 
المستضيفة أو يقيمون في المساجد في أربيل. أما الالجئون في المحافظة ُفيتوقع أن ينقلوا إلى مخيم دارة شكران قيد البناء قبل ورود الفوج الجديد من 

الالجئين في األسابيع القادمة.
 

وفي محافظة السليمانية، هناك أربعة االف شخص تؤويهم المدارس في حين تمت إقامة موقع عبور انتقالي في بلدة اربات.
 

حلب،  من  القادمة  العائالت  من  رئيسية  بصورة  الجدد  القادمون  يتألف 
عفرين، الحسكة والقامشلي نتيجة المناوشات األخيرة بين األكراد وأعضاء 
من جبهة النصرة وما صاحب ذلك من ارتفاع في المصاعب االقتصادية 
واالجتماعية. وقد ُأبلغ عن أن عددًا من هذه الحاالت قد ضم افراد من 

العائالت الذين يعيشون باألصل في إقليم كردستان العراقي.

استجابة برنامج األغذية العالمي

خالل الساعات واأليام األولى من الفوج الجديد من الالجئين، ساعدت 
والوجبات  الشطائر  توزيع  خالل  من  القادمين  هؤالء  الكردية  الحكومة 
أدوات  وتوزيع  االنتقالية  العبور  لمواقع  السريع  التأسيس  ومنذ  الغذائية. 
برنامج  بدأ  لالجئين،  السامية  المتحدة  األمم  مفوضية  قبل  من  الطبخ 

األغذية العالمي بتقديم مساعداته الغذائية واضعًا خططًا لرفع مستوى المخزون المتاح للوصول إلى العداد األكبر من الالجئين. وهكذا وزع ١٥٠٠ حصة 
غذائية تضمنت الزيت والعدس واألرز والسكر والتي ُوزعت لكل خيمة في موقع عبور كاورجوسك. ويعمل برنامج األغذية العالمي على زيارة جميع المواقع 

العبور األخرى لتقييم جدوى ومدى التوزيعات.
 

ويتم إرسال ٣٧ ألف حصة غذائية أسرية تكفي إلطعام ١٨٥ ألف شخص من تركيا إلى أربيل والسليمانية. ومن المفترض أن يصل جزء من تلك الحصص 
برًا خالل أوائل األسبوع القادم. ويخطط برنامج األغذية العالمي إرسال  المتبقي بالطائرات مباشرة إلقليم كردستان في االعراق. كما يخطط برنامج األغذية 
العالمي إلى إرسال البسكويت عالي الطاقة والطعام المكمل لألطفال للمساعدة على تجنب النقص في المغذيات الصغرى لدى الصغار من القادمين 

الجدد.
 

الكبير  للتدفق  الدولية للعمل مؤقتًا في العراق ليستجيب بفاعلية وسرعة  العاملين واستقطاب الخبرات  العالمي على زيادة عدد  ويعمل برنامج األغذية 
لالجئين.

العراق
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في ١٥ آب، فتحت السلطات الكردية العراقية المجال أمام جسر فيشخابور العائم لتسمح آلالف السوريين الفارين من النزاع الحالي من دخول اإلقليم شبه 
المستقل ذاتيًا في العراق. ويقدر عبور ٤٠ الف الجئ الحدود منذ ذلك التاريخ. وحدثت التحركات السكانية خالل اليومين األوليين عبر معبر جسر 
فيشخابور. وتقبل الحكومة حاليًا الالجئين السوريين من خالل معبر ساهلة جنوبي فيشخابور. وفي غضون ذلك، ما زال معبر القائم على حدود سوريا 
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لفة وراءها مئات القتلى وآالف الجرحى. واستجابًة لذلك،   في ١٤ آب، بدأت الحكومة بفض االعتصامات المؤيدة لمرسي بالقوة في القاهرة الكبرى، مخِّ
أُعِلَنت حالة الطوارئ، وُفِرَض حظر التجول (من السابعة صباحًا إلى السادسة مساًء) في محافظات ُمختاَرة تضم معظم المناطق التي ُيخطط برنامج 
األغذية العالمي لتوزيع القسائم الغذائية فيها (مناطق ضمن القاهرة الكبرى، األسكندرية ودمياط). وقد لوحظ خالل األسابيع األخيرة، وبعد األزمة السياسية 
في مصر، إختالفًا في تقبل المجتمع السوري ومستوى التعاطف مع السورين الذين أشيع عنهم أنهم شاركوا في المظاهرات السياسية في مصر. وفي ٨ 

تموز، وأعلنت الحكومة المصرية عن تدابير مؤقتة في ٨ تموز تشترط على السوريين حصولهم على تأشيرة وموافقة أمنية قبل وصولهم إلى مصر.
 يستهدف برنامج األغذية العالمي ٥٠ ألف الجئ سوري لشهر آب في القاهرة واإلسكندرية ودمياط. وخالل أعمال العنف المنتشرة في مختلف المناطق، 
تعمل كوادر برنامج األغذية العالمي اآلن من منازلهم معظم األسبوع الماضي تحت قيود مفروضة على التنقل ما يؤخر توزيعات القسائم الغذائية لشهر 
آب إلى نهاية الشهر. ويأمل البرنامج استئناف توزيعات القسائم الغذائية لهذا الشهر حالما تسمح األوضاع االمنية ذلك. كما أنه وفر مواقع جديدة لتوزيع 

القسائم ويعمل على توفير عناصر األمن والحماية من خالل القطاع الخاص في جميع المواقع.

 
ونظرًا الرتفاع تركيز الالجئين السوريين في منطقة ٦ أكتوبر في القاهرة، قام برنامج الغذاء العالمي بتوسعة برنامجه لإلستهداف الجغرافي  ليصل الى 
مستوى المناطق الفرعية إلعطاء األولوية لالجئين األكثر تعرضًا ومعاناة من انعدام األمن الغذائي. واستعد البرنامج الوصول الى ستة آالف الجئ 
فلسطيني قدموا من سوريا وذلك في شهر أيلول بانتظار قيام وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى (األونروا) من 

إعداد القوائم النهائية للمستفيدين وبطاقات التعريف .

مصر

۸



برنامج األغذية العالمي ممتن للدعم الهام التي تقدمه الجهات المانحة المتعددة األطراف في استجابتها لألزمة في سوريا، فضال عن دعم كل من 
أندورا، أستراليا، النمسا، بلجيكا، بلغاريا، كندا، صندوق األمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ، الدانمرك، المفوضية األوروبية، فنلندا، فرنسا، 
ألمانيا، اليونان، المجر، الهند، ايرلندا، إيطاليا، اليابان، الكويت، المملكة العربية السعودية، لوكسمبورغ، النرويج، نيوزيلندا، هولندا، إسبانيا، سويسرا، 

جمهورية كوريا، تركيا، روسيا، اإلمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة والواليات المتحدة والمانحين من القطاع الخاص.

التمويل والعجز المالي
الموارد المطلوبة

حتى نهاية عام ٢٠١٣، ستحتاج عمليات برنامج األغذية العالمي في سوريا والمنطقة المحيطة الى ٧٦٣ مليون دوالر أمريكي، ال 
زال  ٥٦٢ مليون دوالر أمريكي منها غير متوفر.

ونظرًا لتصاعد الصراع، وتزايد الحاجة لالستجابة اإلنسانية، تحتاج عمليات برنامج األغذية العالمي الى ٣٠ مليون دوالر في 
األسبوع لتلبية احتياجات الفئات المعرضة داخل سوريا وفي الدول المجاورة.

العجز في توفير المساعدات الغذائية

مواعيد العجز في توفير المساعدات الغذائية وفق الدولة

۹

تموز٢٠١٣

سوريا

األردن

لبنان

تركيا

العراق

مصر

٢٠١٤كانون األولتشرين الثانيتشرين األولأيلولآب

توزيع الحصص الغذائية

توزيع الحصص والقسائم الغذائية

توزيع الحصص والقسائم الغذائية

توزيع القسائم الغذائية

توزيع الحصص والقسائم الغذائية

توزيع القسائم الغذائية

لن تتوفر لدى خطة االستجابة في سوريا مساعدات غذائية مع األسبوع الثالث من شهر أيلول
لوال التحويالت المالية الداخلية، لواجهت العمليات تخفيضاً حاداً في الحصص الغذائية من شهر 

حزيران

عدم توفر مساعدات غذائية بالكامل: نهاية شهر آب 
لوال التحويالت المالية الداخلية، لما توفر التمويل للعمليات في تموز/آب

عدم توفر مساعدات غذائية بالكامل: األسبوع األول من شهر أيلول 
لوال التحويالت المالية الداخلية، لما توفر التمويل للعمليات في تموز/آب

عدم توفر مساعدات غذائية بالكامل: األسبوع الثاني من شهر أيلول 
لوال التحويالت المالية الداخلية، لما توفر التمويل للعمليات في تموز/آب

عدم توفر مساعدات غذائية بالكامل: نهاية شهر شهر آب 
لوال التحويالت المالية الداخلية، لما توفر التمويل للعمليات في تموز/آب

عدم توفر مساعدات غذائية بالكامل: األسبوع األول من شهر أيلول 
لوال التحويالت المالية الداخلية، لما توفر التمويل للعمليات في تموز/آب
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روبيكا ريتشاردز
مدير وحدة المعلومات التنفيذية
موبايل: 962798947954+  

rebecca.richards@wfp.org :ايميل

مرح خياط
مستشار محلي

موبايل: 962796150707+  
marahkhayyat@wfp.org :ايميل

لمزيد من المعلومات:


