سوريا ــ حالة الطوارئ المعقدة
نشرة الوقائع رقم  ، 31للسنة المالي ة 4132

التمويل اإلنساني
لالستجابة اإلنسانية في سوريا
للسنة المالية  3113ولغاية 3114

 42نيسان  /أبريل 4132

أهم األحداث
 االشتتتباه باستتتخدام الغتتاز الستتام فتتي هجمتتات ضتتد
المنتاطق المدنيتتة ،بينمتتا تستتمر المنظمتتات الدوليتتة
في جهودها لتدمير األسلحة الكيميائية في سوريا.

USAID/OFDA 1

 $370,986,181دوالر

 إغتال الحتدود العراقيتة الستورية قتد يعيتق حركتة

USAID/FFP 2

 $530,699,121دوالر

السكان ويعرقل جهود إيصال اإلمدادات اإلنستانية

State/PRM 3

 $838,084,221دوالر

في شمال سوريا.

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

 شتتركاء الحكومتتة األمريكيتتة متتن وكتتاالت اإلغاثتتة
والمنظمتتتات الدوليتتتة غيتتتر الحكوميتتتة ،يتمكنتتتون
بنجاح من إيصتال وتوزيتع المعونتات الغذائيتة فتي
المناطق التي يصعب الوصول إليها في سوريا.

أبرز التطورات


9.3

مليون

شخص بحاجة للمساعدة اإلنسانية في
سوريا
األمم المتحدة – كانون األول/ديسمبر
1023

6.5

مليون

شخص عدد النازحين داخليَّا في سوريا
األمم المتحدة – تشرين الثاني/نوفمبر
1023

2.7

مليون

مواطن سوري لجاؤوا للدول المجاورة

في  32نيسان/أبريل وبقياد فاليري آموس وكيلة األمين العام لألمم المتحدة للشؤون اإلنسانية ومنسقة

مكتب مفوضية األمم المتحدة لشؤون
الالجئين – نيسان/أبريل 1024

اإلغاثة في حاالت الطوارئ ،أدان مسؤولون أمميون يمثلون إدارات منظمات األمم المتحدة التي تشمل

920,1,374

منظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) والمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ()UNHCR
وبرنامج الغذاء العالمي لألمم المتحدة ( )WFPومنظمة الصحة العالمية التابعة لألمم المتحدة (،)WHO
أدانوا جميعا ً استمرار القيود المفروضة على إيصال المساعدات اإلنسانية وتعريض حياة المدنيين للخطر
في جميع أنحاء سوريا بسبب حالة انعدام األمن المتفشية ،واالستهداف المتعمد للمناطق السكنية ،والنزوح
السكاني الناجم عن النزاع .ففي األسابيع األخيرة كثفت حكومة الجمهورية العربية السورية حمالت
القصف الجوي باستخدام قنابل البراميل المحشوة في محافظة حلب ،كما وسعت العمليات العسكرية التي
تستهدف المدينة القديمة المحاصرة في حمص ومحافظة حمص ،مما أدى إلى تدهور األوضاع في المناطق
المتضررة.


نظرة موجزة على
األرقام

بحسب التقارير الواردة ،بدأت الشبهات تظهر من ُذ  11نيسان/أبريل حول وقوع هجمات باستخدام الغاز
السام في ك ٍل من محافظة حماة وإدلب وريف دمشق .ويبدو أن األعراض التي تظهر على السكان
المتضررين من الهجمات في بعض المواقع ،تشبه أعراض التسمم بغاز الكلور ،وتتوجه االتهامات بشن
هذه الهجمات نحو الجهات الفاعلة لك ٍل من الحكومة السورية والمعارضة على ح ٍد سواء .وتشير تقارير
غير مؤكدة وردت من قبل الجهات المشاركة لحكومة الواليات المتحدة ،أن الهجمات المزعومة قد أسفرت
 1الوكالة األمريكية للتنمية الدولية  /مكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارث ()USAID/OFDA
 2الوكالة األمريكية للتنمية الدولية  /مكتب الغذاء من أجل السالم () USAID/FFP
 3مكتب السكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية ()State/PRM

1

الجئ سوري في لبنان
مكتب مفوضية األمم المتحدة لشؤون
الالجئين – نيسان/أبريل 1024

714,733
الجئ سوري في تركيا
مكتب مفوضية األمم المتحدة لشؤون
الالجئين – نيسان/أبريل 1024

589,792
الجئ سوري في األردن
مكتب مفوضية األمم المتحدة لشؤون
الالجئين – نيسان/أبريل 1024

219,579
الجئ سوري في العراق
مكتب مفوضية األمم المتحدة لشؤون
الالجئين – آذار/مارس 1024

136,512
الجئ سوري في مصر
مكتب مفوضية األمم المتحدة لشؤون
الالجئين – نيسان/أبريل 1024

عن إصابة أكثر من  411شخص حتى اآلن .وكانت هيئة البعثة المشتركة بين منظمة حظر األسلحة الكيميائية واألمم المتحدة قد
أوردت في  33نيسان/أبريل ،أن ما يقرب من  01بالمائة من ترسانة المواد الكيميائية السورية غير الشرعية ،قد ت َّم تدميرها أو نقلها
خارج سوريا.


أرتفع عدد األشخاص المشردين والنازحين داخليا ً بشكل ملحوظ خالل العام الماضي في المخيمات الواقعة في المحافظات الشمالية
السورية ،والتي تشمل محافظة حلب وإدلب والالذقية .وتقدر وكاالت اإلغاثة أن هناك أكثر من  131,111شخص من النازحين
داخليا ً يقيمون في مخيمات في شمال سوريا ،هذا باإلضافة إلى عدد غير معروف من النازحين داخلياً ،الذين يعيشون في تجمعات
غير رسمية.



وسط استمرار حالة االنعدام األمني والقيود الشديدة على إمكانيات الوصول ،ال تزال وكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير
الحكومية تواصل جهودها في توفير المساعدات المنقذة للحياة وإيصالها إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها في سوريا،
وتوزيع السلع الغذائية ومواد اإلغاثة في حاالت الطوارئ ودعم خدمات الرعاية الصحية وتوفير المساعدة والمياه وخدمات
الصرف الصحي والنظافة العامة للمجتمعات السكانية الضعيفة المتضررة .وفي سيا هذه الجهود يواصل المجتمع اإلنساني الدولي
كل من المناطق
الضغط على الجهات المسلحة الفاعلة نحو تحقيق إمكانيات وصول مستقرة وغير مقيدة إلى المناطق السكانية في ٍ
التي تخضع لسيطرة الحكومة السورية ،وتلك التي ليست تحت سيطرتها.

جهود إيصال المساعدات اإلنسانية


ال تزال جهود وصول المساعدات والخدمات اإلنسانية مقيدة بشدة في مدينة حلب والمناطق الريفية التابعة لمحافظة حلب ،حيث
صعدت قوات الحكومة السورية هناك هجماتها باستخدام قنابل البراميل المحشوة خالل األسابيع األخيرة ،في ظل وجود أكثر من 1
مليون شخص بحاجة للمساعدات والخدمات اإلنسانية العاجلة .وقد أسفرت الغارات الجوية بقنابل البراميل المحشوة التي ضربت
المناطق التي ال تخضع لسيطرة الحكومة السورية في مدينة حلب خالل يومي  31و  31نيسان/أبريل ،أسفرت عن مقتل 41
شخص ،وفقا ً للمرصد السوري لحقو اإلنسان .وفي مطلع نيسان/أبريل ،أسفر انفجار ثالثة من قنابل البراميل المحشوة في موقع
على مقربة من وحدة صحية مدعومة من جهة شريكة للحكومة األمريكية ،تتمركز في شمال شر مدينة حلب ،أسفر عن وقوع
عدد غير معروف من الضحايا .وباإلضافة لذلك أوقعت إحدى قنابل البراميل المتفجرة أضراراً في أحد مرافق الرعاية الصحية
اإلنجابية المدعومة أيضا ً من إحدى الجهات الشريكة للحكومة األمريكية في الجهد اإلنساني والتي تعمل في ريف محافظة حلب.
ووسط أجواء االنعدام األمني ،تستمر المنظمات غير الحكومية الشريكة لجهود الحكومة األمريكية في تقديم سلع اإلغاثة ،ودعم 11
من المرافق الطبية العاملة في المناطق التي تتقيـ َّد فيها إمكانيات المرور والوصول في محافظة حلب.



تصاعدت األعمال العدائية من ُذ  11نيسان/أبريل بين قوات الحكومة السورية وقوات المعارضة في البلدة القديمة في حمص ،وفقاً
لألمم المتحدة .وفي  11نيسان/أبريل أعرب مجلس األمن الدولي عن القلق إزاء تردي األوضاع اإلنسانية لما يقدر بنحو 3,111
شخص محاصرين في تلك المنطقة ،التي تحاصرها قوات الحكومة السورية من ُذ ما يقرب من عامين .وقد الحظت الجهات اإلنسانية
الفاعلة هناك أن القتال يعرض حياة المدنيين للخطر ،ويضيف المزيد من التقييد واإلعاقة بوجه وصول المساعدات اإلنسانية إلى
السكان المحتاجين.



جددت وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشر األدنى (األونروا) مطالبتها بتسهيل وصول المساعدات
اإلنسانية دون عوائق إلى حي اليرموك الفلسطيني المحاصر في مدينة دمشق ،حيث يقطن هناك حوالي  31,111شخص .وكانت
وكالة األونروا قد حصلت على إذن للمرور إلى منطقة اليرموك في يوم  34نيسان/أبريل ،وهي المرة األولى التي تدخل فيها إلى
المنطقة من ُذ يوم  1نيسان/أبريل ،وتمكنت الوكالة من توزيع طرود الحصص الغذائية على  211أسرة ،قبل أن تتسلم تعليمات
بمغادرة المنطقة من السلطات المحلية هناك .ويرى المعنيون في وكالة األونروا أنهم بحاجة إلى توزيع  011حصة من المواد
الغذائية في اليوم الواحد لمنع تدهور أوضاع التغذية بين صفوف المدنيين العالقين في تلك المنطقة المحاصرة .وبالرغم مما تقدم،
تمكنت وكالة األونروا من الوصول فقط إلى السكان في المناطق األكثر ضعفا ً وضرراً من منطقة اليرموك ،ولمدة  11يوما ً فقط،
خالل الفترة الممتدة من يوم  31شباط/فبراير ولغاية هذا اليوم.
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قامت السلطات العراقية في منتصف شهر نيسان/أبريل ببناء أو حفر خند أمني بطول  11ميل على طوال منطقة الحدود مع
عبور حدودية قريبة احتجاجا ً على ذلك ،وفقا ً لوسائل
سوريا ،مما دفع بحزب االتحاد الديمقراطي الكردي ( )PYDإلى إغال نقطة
ٍ
اإلعالم الدولية .من جانبها أوردت السلطات العرقية أن حفر الخند األمن ضروري لمنع تسلل المسلحين وتهريب األفراد
والبضائع من سوريا ،بينما وعلى الجانب اآلخر ،يدعي ممثلو حزب االتحاد الديمقراطي أن حفر الخند هو محاولة لعزل وتعزيز
الحصار ضد السكان األكراد في سوريا .ويذكر أن إغال الحدود بين إقليم كردستان وسوريا قد علـَّق عملية عبور النهر عبر
النقطة الحدودية ،وبالتالي منع الالجئين من دخول العرا وإعاقة حركة اإلمدادات اإلنسانية إلى المنطقة.



من ُذ أواخر شباط/فبراير ،تمكن برنامج الغذاء العالمي لألمم المتحدة الشريك لجهود الحكومة األمريكية من إيصال المواد الغذائية
لحوالي  411,111شخص ،يعيشون في المناطق التي لم يكن باإلمكان بلوغها أو كان يصعب الوصول اليها سابقا ً ،األمر الذي أخذ
يمثل حاليا ً مكاسب مضافة في إمكانيات الوصول إلى تلك المناطق  .وبالرغم من ذلك ،فإن تحقيق مكاسب المرور ووصول القافالت
المعهودة لبرنامج الغذاء العالمي وقوافل الوكاالت المشتركة بقيادة األمم المتحدة ،يتطلب مفاوضات مكثفة مع مجموعة متنوعة من
الجهات المسلحة الفاعلة هناك.
الزراعة واألمن الغذائي



أدت مستويات األمطار المنخفضة على نح ٍو استثنائي خالل األشهر األخيرة إلى تفاقم آثار األزمة المدمرة الناجمة عن الصراع في
سوريا ،وذلك من خالل التهديد الحاصل ف ي مستوى المحاصيل الزراعية األساسية مثل الشعير والقمح ،في مناطق انتاج المحاصيل
كل من محافظة حلب ،درعا ،حماة ،حمص ،إدلب وفي أماكن أخرى ،وفقا ً لبرنامج الغذاء العالمي لألمم المتحدة ومنظمة
في ٍ
األغذية والزراعة لألمم المتحدة (الفاو) .وتتوقع وكاالت اإلغاثة بإن استمرار مثل هذه الظروف المناخية الجافة سيؤثر سلبا ً على
قدرة انتاج األغذية ويزيد من تفاقم األوضاع اإلنسانية السيئة خالل األشهر المقبلة.



تـُمثل حكومة الواليات المتحدة الداعم األكبر لجهود برنامج الغذاء العالمي لألمم المتحدة ،الذي تمكن من إيصال المساعدات ألكثر
من  2.3مليون شخص موزعين في جميع المحافظات السورية البالغ عددها  14محافظة ،وذلك خالل دورة التوزيع التي تمت في
شهر شباط/فبراير .ويتوقع برنامج الغذاء العالمي أن دورة التوزيع المخصصة لشهر آذار/مارس والتي من المقرر اختتامها بنهاية
نيسان/أبريل ،سوف تتمكن من إيصال المساعدات الغذائية ألكثر من  4مليون شخص .وفي سيا ذلك تقوم المنظمات غير
الحكومية الشريكة لجهود الحكومة األمريكية بتقديم المساعدات الغذائية ألكثر من  121,111شخص في مناطق من محافظة حلب،
القنيطرة ،درعا ،حماة ومحافظة إدلب ،وهي المناطق التي ليس بمقدور وكاالت األمم المتحدة الوصول إليها في الوقت الراهن.



تساعد عملية إيصال وتوزيع الدقيق على المخابز من خالل المنظمات غير الحكومية المدعومة من الحكومة األمريكية في زيادة
نقص في مادة الطحين بسبب الصراع الدائر .ويـُع ُد الخبز من العناصر
توفير الخبز وخفض اسعاره في المناطق التي تعاني من
ٍ
الغذائية الرئيسية في سلة منظومة الغذاء السوري ،وقد أصبح يشكل مادة أكثر أهمية بالنسبة للعديد من األسر المتضررة ضعيفة
الحال ،التي تحظى بفرص محدودة للحصول على وقود الطبخ .ولقد تمكنت برامج المنظمات غير الحكومية المدعومة من الحكومة
األمريكية من إيصال وتوزيع حوالي  21,111طن متري من الدقيق ،أي ما يعادل حوالي  113مليون من حصص الخبز اليومية،
ولغاية هذا اليوم.

سلع اإلغاثة الطارئة والمالجئ


تقوم المنظمة الدولية للهجرة ( )IOMبتوزيع مستلزمات اإلغاثة لتقديم المساعدة الضرورية المنقذة للحياة فيما يتعلق بالمأوى
للنازحين داخليا ً والمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل والالجئين من بلد ثالث داخل سوريا ،فضالً عن الالجئين السوريين
والمجتمعات المتضررة الضعيفة التي تستضيف الالجئين في البلدان المجاورة .وتمكنت المنظمة الدولية للهجرة من ُذ يوم 14
نيسان/أبريل من إعادة تأهيل أكثر من  01موقعا ً من المالجئ الجماعية التي من شأنها استضافة حوالي  20,111من النازحين
داخلياً ،كما قامت بتدريب ما يقرب من  11منظمة غير حكومية محلية على شؤون إدارة المالجئ في حاالت الطوارئ .كما تمكنت
المنظمة الدولية للهجرة من ُذ بداية الصراع وحتى اآلن من توزيع سلع اإلغاثة الطارئة لحوالي  1.4مليون فرد من النازحين داخلياً
في سوريا .وبتمويل من الحكومة األمريكية تمكنت األنشطة اإلنسانية للمنظمة الدولية للهجرة والتي تضمنت توفير المستلزمات
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الصحية والحماية وسلع اإلغاثة األساسية والمساعدة على توفير المأوى ،تمكنت هذه األنشطة اإلنسانية من توفير المساعدة ألكثر
من  324,111من الالجئين وأفراد المجتمعات المستضيفة لهم في ك ٍل من العرا واألردن ولبنان وتركيا.
الشؤون الصحيـَّة


كجز ٍء من برامج الطوارئ الصحية الجارية حالياً ،وبدعم من إحدى جهات الشراكة مع الحكومة األمريكية ،تقوم مراكز الرعاية
الصحية المحلية والعيادة المتنقلة بتوفير العالج للسكان المتضررين الذين يشتبه بتعرضهم لإلصابة بالغاز السام في محافظة حماة
وإدلب وريف دمشق .ويقوم المعنيون في هذه الجهة الشريكة في الجهد اإلنساني بمراقبة الوضع عن كثب وهم على اتصال منتظم
مع المرافق الطبية لتقييم االحتياجات وتوفير أدوية ومستلزمات إضافية حسبما تقتضي الحاجة ،استعداداً لالستجابة الحتمالية وقوع
هجمات مماثلة في المستقبل.



تتولى منظمة الصحة العالمية وباالعتماد على الدعم المالي المقدم من الحكومة األمريكية بقيمة حوالي  12مليون دوالر ،تتولى
المنظمة جهود االستجابة الحتواء تدهور األوضاع الصحية في سوريا ،في الوقت الذي يعطل فيه الصراع خدمات الرعاية الصحية
نقص في األدوية األساسية واللوازم الطبية ،وكذلك في العاملين المؤهلين المعنيين في مجال الرعاية الصحية .وفي
ويخلق فجوة
ٍ
ً
سيا ذلك تمكنت المنظمة ابتداءا من كانون الثاني/يناير ولغاية آذار/مارس  ،3114من تقديم خدمات الرعاية الصحية وتوزيع
األدوية والمعدات الطبية ،استجابةً الحتياجات أكثر من  3.3مليون سوري ،في ذات الوقت الذي حصل خالله حوالي  3.0مليون
طفل دون سن الخامسة على التطعيم ضد مرض شلل األطفال من قبل منظمة الصحة العالمية في جميع محافظات سوريا الـ .14
وباإلضافة لذلك قامت المنظمة بتدريب أكثر من  1,111فرد من الكوادر المعنية في مجال الرعاية الصحية ،على شؤون اإلسعافات
األولية ومكافحة انتشار العدوى واختبار مياه الشرب المأمونة ،والكشف المبكر عن حاالت سوء التغذية لتعزيز قدرة المجتمعات
المستضيفة في التخفيف من المخاطر الصحية المرتبطة بذلك .ولقد أقامت منظمة الصحة العالمية أيضا ً أربع مراكز لرصد وعالج
حاالت سوء التغذية الحاد في ك ٍل من محافظة حلب ودمشق وحماة.



قدمت الحكومة األمريكية من ُذ عام  3111ما يقرب من  1.2مليون دوالر أمريكي إلى صندو األمم المتحدة للسكان (،)UNFPA
بهدف توسيع فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية اإلنجابية ،ولمنع ومجابهة العنف الجنسي والعنف القائم على أساس
الجنس ،وتوفير الدعم النفسي واالجتماعي للسوريين المتأثرين بالصراع والمشردين والنازحين داخليا ً .وفي سيا تلك الجهود وفّر
صندو األمم المتحدة للسكان خالل شهري شباط/فبراير وآذار/مارس خدمات الصحة اإلنجابية إلى  32,311سيدة ،وقدم الدعم
لحاالت الوالدة القيصرية لحوالي  1,111من النساء ،كما أوصل رسائل التوعية حول الصحة اإلنجابية إلى  13,111شخص ،وقدم
خدمات الدعم النفسي واالجتماعي وخدمات اإلسعافات األولية لحوالي  4,211من النساء في ك ٍل من محافظة دمشق ،حماة ،حمص،
إدلب ،الالذقية ،ريف دمشق ومحافظة طرطوس .وباإلضافة لما تقدم قام الصندو بتوفير أدوية ومستلزمات ما قبل الوالدة
(المتعلقة بالقبالة) من أجل تقديم خدمات ومستلزمات الطوارئ لما يصل إلى  011,111من النساء في هذه المناطق.



باإلضافة إلى تقديم الرعاية الصحية األولية ومعالجة الصدمات واإلصابات ،تقوم جهة أخرى من جهات الشراكة مع الحكومة
األمريكية بدعم الرعاية الصحية اإلنجابية األساسية في  30مرفقا ً صحيا ً داخل سوريا ،ويشمل الدعم خدمات الصحة اإلنجابية
الشاملة في  11مرفق صحي .والجدير بالذكر أن المراكز الصحية في شمال سوريا المدعومة من الحكومة األمريكية قد تمكنت في
الفترة المحصورة مابين  0إلى  12نيسان/أبريل ،من توفير  3,411استشارة صحية تتعلق بشؤون الصحة اإلنجابية.
التغذية



بدعم من الحكومة األمريكية قامت إحدى المنظمات غير الحكومية بإجراء عملية مسح تقييمي ألوضاع التغذية في ثالث مخيمات
ٍ
للنازحين داخليا ً في محافظة إدلب خالل شهر شباط/فبراير .وأشارت األرقام األولية إلى أن قياسات منتصف محيط الجزء العلوي
لذراع الفرد في أحد المواقع ،تعكس وجود حاالت سوء تغذية بنسبة  3.4بحسب المعدل العالمي لقياس سوء التغذية ،أي أدنى من
معدل منظمة الصحة العالمية المحدد بنسبة  11بالمائة ،الذي يتطلب آنذاك التداخالت الغذائية لحاالت الطوارئ .ولقد أوردت
المنظمة غير الحكومية آنفة الذكر أيضا ً أن من بين األطفال الذين شملهم التقييم في المخيمات هناك حاالت إعاقة في معدل النمو،

4

توحي بوجود حاالت سوء تغذية مزمنة ناجمة عن عدم وجود ما يكفي من العناصر الغذائية المهمة لفترة طويلة ،والتي قد تتفاقم
بفعل عوامل صحية أخرى مصاحبة.
قام كادر إحدى المنظمات الشريكة غير الحكومية مؤخراً بتوزيع رسائل توعية صحية على حوالي  211شخص ،لتوعيتهم حول
شؤون تغذية األطفال الصغار والرضع ،بهدف منع تدهور أوضاع التغذية في اثنين من مخيمات النازحين داخليا ً في محافظة إدلب.
ويقوم كادر هذه المنظمة أيضا ً وبدعم من الحكومة األمريكية بتدريب مقدمي الخدمات الصحية حول شؤون إدارة المجتمعات التي
تعاني من سوء التغذية وتقديم الوصفات الطبية لألغذية العالجية لألطفال الذين يعانون من سوء التغذية .وبفضل الدعم المقدم من
جهة مانحة أخرى ،أصبح لدى هذه المنظمة غير الحكومية إمدادات تغطي مابين  2إلى  3أشهر من العالجات الغذائية الجاهزة التي
تكفي لسد حاجة حوالي  311طفل.



الحماية


أثمرت مساهمات الحكومة األمريكية لصندو األمم المتحدة للسكان خالل شهري شباط/فبراير وآذار/مارس ،أثمرت في دعم انتاج
 311,111من كتيبات التوعية بشؤون العنف القائم على أساس الجنس وحماية األسرة ،وكذلك تدريب  23فرد من المعنيين بتوفير
خدمات الدعم النفسي واالجتماعي لضحايا العنف ،فضالً عن توسيع برنامج الدعم النفسي لصندو األمم المتحدة للسكان في سوريا
والمناطق الحضرية في محافظتي هاتاي وشانلي أورفة في تركيا ،وأيضا ً في مدينة غازي عنتاب .وقد شارك خالل الفترة المذكورة
حوالي  211شخص في فعاليات التوعية المجتمعية التي يدعمها الصندو .



قدمت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ابتداءاً من يوم  21آذار/مارس وحتى الثاني من نيسان/أبريل ،ومن خالل
إحدى المنظمات غير الحكومية ،قدمت المفوضية دورة تدريبية لرفع مستوى الوعي حول حاالت العنف القائم على أساس الجنس،
لدى أذهان الموظفين المحليين بهذه المنظمة غير الحكومية ،الذين يعملون في ك ٍل من محافظة حلب ،دمشق ،حماة ،حمص
وطرطوس .ويهدف هذا التدريب المدعوم من قبل الحكومة األمريكية إلى تعزيز االستجابة في سبل الحماية التي تعكس المعايير
اإلنسانية الدولية ،من أجل التصدي بفاعلية لمخاطر هواجس الحماية التي يعانيها النازحون داخلياً ،كنتيجة النعدام األمن والعنف
القائمين في سوريا.
النازحين والمهجرين

النزوح الداخلي


ازداد عدد النازحين داخليا ً بشك ٍل ملحوظ في مخيمات المحافظات السورية الشمالية في حلب وإدلب والالذقية خالل العام الماضي.
وبحسب تقديرات وكاالت اإلغاثة لغاية شهر آذار/مارس ،فإن أكثر من  131,111من النازحين داخليا ً يقيمون في مخيمات شمال
سوريا ،هذا باإلضافة إلى وجود عدد غير معروف من النازحين الذين يعيشون في مستوطنات أو تجمعات غير رسمية .وتبقى حالة
سكان مخيم النازحين داخليا ً في تدفق مرن نتيجةً لقيام النازحين بعبور الحدود إلى تركيا واالنتقال إلى مواقع نزوح بديلة ،والتراجع
نحو المجتمعات السكانية المستضيفة لالجئين في القرى المجاورة واالستقرار في تجمعات قريبة غير رسمية للنازحين داخلياً ،أو
العودة إلى مناطق سكناهم األصلية .ووفقا ً لتقديرات األمم المتحدة فقد بلغ عدد النازحين والمهجرين في سوريا على مستوى البالد
ككل ،أكثر من  3.1مليون شخص لغاية آذار/مارس  ،3114أي بزيادة تقدر بنحو  4.1مليون نازح من ُذ آذار/مارس عام .3112



أوردت وكاالت اإلغاثة أن ما يصل إلى  411أسرة أو ما يعادل تقريبا ً  3,111شخص من النازحين داخليا ً قد وصلوا إلى مخيم ت َّم
افتتاحهُ مؤخراً للنازحين داخليا ً في بلدة تق ع في الجهة الغربية لمحافظة درعا جنوب سوريا .ومن المقرر افتتاح مخيم آخر في البلدة
خالل األيام القليلة القادمة الستيعاب المزيد من السكان النازحين ،حيث تفيد المعلومات الواردة أن بإمكان ِه استيعاب ما يصل إلى
 0,111من النازحين داخليا ً .وتجدر اإلشارة أن هناك موقع آخر للنازحين داخليا ً قيد االنشاء في بلدة مجاورة ،من المرجح أن يكون
قادراً على استضافة ما يقرب من  1,111فرد من المشردين والنازحين داخليا ً.



مع استمرار العنف في تهجير السكان المتضررين المعرضين للخطر ،يستمر قلقل وكاالت اإلغاثة إزاء الظروف المعيشية المتدنية
كل من المخيمات الرسمية والتجمعات السكانية غير الرسمية ،حيث أن العديد من مخيمات النازحين داخليا ً في
للنازحين داخليا ً في ٍ
5

سوريا مكتظة للغاية وغير آمنة ،وبنيتها التحتية ال تطابق المواصفات والمعايير الدولية .ويُذكر أن االفتقار لشؤون اإلدارة والتنسيق
الفعالة في المخيمات ،وكذلك القيود المفروضة على الموارد ،كلها تؤدي إلى منع إيصال الغذاء الكافي أو توفير شروط الحماية
والدعم لخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة.
تواصل حكومة الواليات المتحدة دعمها لجهود المساعدة االنسانية في مخيمات النازحين داخليا ً من خالل الشركاء المنفذين ،وكذلك
من خالل التنسيق مع الجهات اإلنسانية الفاعلة لضمان توفير الدعم االنساني المناسب في جميع أنحاء سوريا ،بما في ذلك االستجابة
الحتياجات المخيمات المتزايدة فيما يتعلق بشؤون التنسيق والحماية.



اللجوء والنزوح الخارجي
العراق


أخذ العدد المتزايد لالجئين السوريين المقيمين في العرا بالتوجه نحو موقع عبور "أربات" المؤقت في مدينة السليمانية في
كردستان العرا  ،وذلك استعداداً وتحضير الفتتاح مخيم "أربات" لالجئين ،الذي ال يزال قيد االنشاء حالياً ،والمقرر افتتاحهُ في
أوائل شهر أيار/مايو .ونظراً لضيق المساحة المتوفرة في موقع العبور المؤقت المذكور ،تعمل المفوضية السامية لألمم المتحدة
بشكل مباشر من سوريا في استخدام مساحات وأماكن
لشؤون الالجئين مع بلدية منطقة أربات لمنح حق األولوية لالجئين القادمين
ٍ
مخيم أربات ،وليس لالجئين القادمين إلى المخيم من مناطق أخرى من داخل العرا  .وقد أوقفت مفوضية شؤون الالجئين خالل
شهر آذار/مارس عملية تسجيل معظم األسر الجديدة ،فيما عدا بعض األسر ضعيفة الحال المتضررة جداً والمتواجدة في نقطة
العبور المؤقت ،بسبب عدم وجود مساحة كافية ،ومحدودية مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة العامة.
األردن



وفقا ً لمنظمة دولية غير حكومية ،هناك ما يقدر بنحو  111,111الجئ سوري يعيشون في المناطق الحضرية في األردن ،وهذه
النسبة تمثل ما يقرب من  11ب المائة من مجموع الالجئين السوريين في هذا البلد ،الذي يكافح في التعامل مع حالة عدم وجود
مساكن كافية ،وسقف الديون العالية وارتفاع تكاليف المعيشة وفرص تعليم األطفال غير الكافية .وعلى هامش ذلك أوردت منظمة
غير حكومية في استبيان شمل أكثر من  3,311الجئ سوري ،أن الالجئين من المدن الحضرية غالبا ً ما يعيشون في األحياء الفقيرة
أو في ضواحي المدن األردنية ،وكثيراً ما يقيمون في مخيمات سكانية غير رسمية ومالجئ مؤقتة .وباإلضافة لذلك فإن فرص
الحصول على العمل محدودةً جداً بالنسبة لالجئين ،األمر الذي يجعل السوريين عرضة لخطر االستغالل ويؤدي إلى انخفاض
معدالت الحضور لصفوف الدراسة بين األطفال في سن المدرسة ،الذين غالبا ً ما يعملون إلعالة أسرهم .وتالحظ المنظمة غير
الحكومية أن اآلثار االجتماعية والنفسية الناجمة عن الصراع والتشريد تـُشك ُل ضغطا ً أيضا ً على قدرة الالجئين السوريين في
التعامل مع الحالة الراهنة.



مع استمرار تدفق الالجئين السوريين تواجه المجتمعات األردنية المستضيفة لالجئين ارتفاع في تكاليف السكن والمعيشة ،وانخفاضاً
متزايداً في فرص الحصول على الرعاية الصحية وخدمات التعليم العام .وبحسب استطالع أجرتهُ المنظمة غير الحكومية آنفة الذكر
أعاله ،أن هناك نسبة  31بالمائة من بين األسر األردنية التي شملها االستطالع ،أفادت بأنها تكافح من أجل تلبية احتياجاتها الغذائية.



تعمل الجهات الشريكة للحكومة األمريكية في الجهود االنسانية ومنها وكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ،على
تحسين الظروف المعيشية لالجئين السوريين الذين يعيشون خارج المخيمات في األردن ،وكذلك للمجتمعات السكانية األردنية ،من
خالل توفير مجموعة واسعة ومتنوعة من الخدمات التي تشمل الرعاية الصحية وخدمات الصحة النفسية والتعليم غير الرسمي،
وإعادة تأهيل وإصالح المالجئ وأنشطة الحماية ،وتقديم الدعم االجتماعي النفسي وخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة
العامة.



تعتبر حكومة الواليات المتحدة بمثابة الداعم األكبر لبرنامج المساعدات الغذائية الطارئة لالجئين السوريين ،الذي ينفذهُ برنامج
الغذاء العالمي لألمم المتحدة ،حيث قدمت الحك ومة األمريكية ولغاية هذا اليوم حوالي  12.0مليون دوالر أمريكي لبرنامج الغذاء
العالمي من أجل الالجئين السوريين في األردن .فخالل شهر آذار/مارس  3114وصلت المساعدات الغذائية المقدمة من برنامج
الغذاء العالمي لألمم المتحدة إلى حوالي  131,111الجئ في األردن .كما تلقت األسر الالجئة في المجتمعات المستضيفة واألخرى
6

في مخيم الزعتري قسائم غذائية تكفي لتغطية نسبة  111بالمائة من االحتياجات الشهرية لألسر .ويمكن لالجئين استخدام القسائم
الغذائية في األسوا المعتمدة مسبقاً ،لتبضع المواد الغذائية المشمولة بالقسائم.
لبنان


إعالم إقليمية ،عاد ما يقرب من  3,111الجئ من مجموع  111,111الجئ سوري كانوا قد نزحوا إلى بلدة عرسال
وفقا ً لمصادر
ٍ
في لبنان ،عادوا إلى مناطقهم األصلية في القلمون في محافظة ريف دمشق .وتذكر قوات األمن اللبنانية بأنها تقوم بمرافقة الالجئين
العائدين عبر الحدود بين لبنان وسوريا ،فيما يزعم مسؤولون محليون في الحكومة السورية أنهم يشجعون العودة إلى سوريا،
ويحت مل أن تكون هذه محاولة من قبل الحكومة السورية للتأكيد على عودة الحياة الطبيعية في المناطق التي كانت تسيطر عليها
ت سابق.
المعارضة في وق ٍ



يقدم البنك الدولي تمويل بقيمة  1.1مليون دوالر ،بضمنها  2.3مليون دوالر على شكل مساعدات غذائية لتوسيع نطا برنامج
الطوارئ الوطني للتصدي للفقر ،والمخصص لشبكة األمان االجتماعي واالقتصادي للبنان ،للتصدي بأفضل الطر لتداعيات تأثير
األزمة السورية على السكان اللبنانيين المتضررين األكثر ضعفا ً .وسيقوم البرنامج آنف الذكر بتقديم المساعدات من خالل القسائم
االلكترونية ،على غرار المبادرة الحالية التي ينفذها برنامج الغذاء العالمي لألمم المتحدة ،والتي توفر حاليا ً الخدمة لالجئين
السوريين المتضررين ضعفاء الحال في جميع أنحاء المنطقة .وفي سيا ذلك تقوم المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين
بتوفير تمويل بقيمة  2مليون دوالر لدعم مبادرة البنك الدولي ،في حين يخطط برنامج الغذاء العالمي من جانب ِه إلى تقديم المساعدة
التقنية في هذه المبادرة .
تركيا



وفقا ً للمفوضية السامية لشؤون الالجئين ،أن بعض مخيمات الالجئين في تركيا تعاني من زيادة في عدد الالجئين القادمين من
سوريا .ففي أوائل نيسان/أبريل كان مسؤولو المخيمات يتولون دعم حوالي  1,111شخص في الخيام المؤقتة ومناطق االنتظار،
فضالً عن توفير وجبات ساخنة ومواد اإلغاثة األخرى لالجئين الذين كانوا بانتظار قرارات الموافقة على استقبالهم.



مع بداية األسبوع الذي انطلق بحلول  14نيسان/أبريل ،بدأت أعمال بناء وتركيب  11من المباني الصحية الجاهزة برعاية
المفوضية السامية لشؤون الالجئين ،وبتمويل من دائرة المساعدات اإلنسانية والحماية المدنية في المفوضية األوربية (.)ECHO
وتقوم السلطات المعنية بهذا المشروع في انشاء هذه المرافق الصحية في ستة مخيمات لالجئين وأربع مدن في جنوب شر تركيا،
كما يتوقع المسؤولون أن تكون هذه العيادات جاهزة للعمل بحلول تموز/يوليو .وستقوم الوحدات الصحية التي ستُشيد في المناطق
الحضرية بالعمل كعيادات مستقلة بشكل منفرد ،أو أنها قد توسع من قدرات المستشفيات القائمة في األساس .وتجدر اإلشارة أن كل
مرفق صحي سيكون مزود بتجهيزات كاملة من حيث األسرَّة وإمدادات الطوارئ وأجهزة األشعة وأجهزة المسح بالموجات فو
الصوتية.



تتعاون المفوضية السامية لشؤون الالجئين مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ( )UNDPلتعزيز شؤون التكييف والقدرة على
استيعاب طاقات الالجئين في المحافظات التركية الجنوبية في ك ٍل من محافظة "هاتاي ،كيليس ،شانلي أورفا ومحافظة غازي
عنتاب" .حيث تقوم مفوضية الالجئين بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بدعم جهود توفير الخدمات العامة واالستثمار في
األنشطة التي توفر فرص العمل وتطوير األعمال في المجتمعات المستضيفة لالجئين ،وكذلك تقديم المساعدة التقنية إلى السلطات
المحلية في إجراء تقييمات لمتطلبات واحتياجات سبل العيش.
مساعدات إنسانية أخرى
تلقى صندو االستجابة الطارئة لسوريا من ُذ تشكيله في آذار/مارس  ،3113وهو صندو للتمويل أنشأته وتديرهُ األمم المتحدة
بهدف توفير المساعدات اإلنسانية في الوقت المناسب لألشخاص األكثر عرضة للخطر والضرر في سوريا والدول المجاورة ،تلقى
الصندو من ُذ تأسيسه  02.1مليون دوالر أمريكي على شكل دعوم ،خصص منها الصندو  11مليون دوالر أمريكي لتغطية ما
يقرب من  101من المشاريع االنسانية في سوريا والعرا واألردن ولبنان لغاية هذا اليوم ،ويقوم في الوقت الراهن بمراجعة وبحث
 11مشاريع أخرى تـ ُكلّف حوالي  4.0مليون دوالر أمريكي على شكل دعم إنساني إضافي .
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في  0نيسان/أبريل ساهمت دولة الكويت بحوالي  311مليون دوالر لألمم المتحدة وغيرها من المنظمات اإلنسانية ،للمساعدة في
تخفيف األزمة اإلنسانية السورية .ووفقا ً لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية (أوتشا) فإن هذه األموال ستوجه لدعم أنشطة
االستجابة اإلنسانية التي تنفذها اللجنة الدولية للصليب األحمر ( )ICRCومنظمة اليونيسف والمفوضية السامية لشؤون الالجئين
وبرنامج الغذاء العالمي لألمم المتحدة ووكاالت األمم المتحدة األخرى والمنظمات الدولية العامة ووكاالت اإلغاثة الخاصة .وكانت
دولة الكويت والمؤسسات الخيرية قد تعهدت بتمويل يصل إلى  111مليون دوالر خالل المؤتمر الدولي إلعالن التبرعات الذي اقيم
في الكويت في كانون الثاني/يناير ،والذي سعى لتوفير مساعدات اإلغاثة إلى سوريا والدول المجاورة.



تقدم الحكومة االسترالية ما يقرب من  31مليون دوالر لمساندة الالجئين السوريين األطفال في األردن ولبنان من خالل مبادرة "ال
لضياع جيل" التي تتبناها األمم المتحدة ،وهي بمثابة برنامج يهدف إلى تحسين فرص الحصول على التعليم وتوفير الدعم النفسي
لألطفال النازحين والمتضررين من النزاع .وسيتم تخصيص مبلغ  11مليون دوالر لفائدة مشاريع مفوضية شؤون الالجئين
ومنظمة اليونيسف ،في حين سيخصص المبلغ المتبقى لدعم أنشطة المنظمات الدولية غير الحكومية.

إحاطة موجزة


في اعقاب التظاهرات السلمية التي خرجت ضد الحكومة السورية في شهر آذار/مارس عام  ،3111تعهد الترئيس بشتار األستد
بإجراء اصالحات تشريعية .ومع ذلك فشلت اإلصالحات ولم تتحقق ،وعندها بدأت القوات النظاميتة الستورية المواليتة للترئيس
بشار األسد باستخدام العنف لردع التظاهرات ،األمر الذي حمل الجماعات المسلحة على الرد لالنتقام.



تبنى مجلس األمن لألمم المتحدة خطة سلمية وافقتت عليهتا الحكومتة الستورية فتي  33آذار/متارس عتام  ،3113ودعتت الخطتة
إلى وقف اطال النار والسماح بوصول المساعدات اإلنسانية دون قيود وانسحاب أفراد القوات المسلحة من المنتاطق المأهولتة
بالسكان .ولم توضع الخطة موضع التنفيذ بالكامل ،بل استمرت االشتباكات بين القوات النظامية للحكومة السورية وبتين قتوات
المعارضة ،كما تواصلت هجمات القوات الحكومية على المتظاهرين والمناطق المأهولة بالسكان.



في يوم  13آب/أغسطس عتام  3113صتوتت األمتم المتحتدة علتى عتدم تجديتد تفتويض بعثتة إشتراف األمتم المتحتدة فتي ستوريا
والتتتي كانتتت قتتد علقتتت عملياتهتا فتتي  13حزيتتران/يونيتتو بستتبب تصتتاعد مستتتويات العنتتف فتتي أنحتتاء التتبالد .ولقتتد غتتادر جميتتع
المراقبين العسكريين التابعين لألمم المتحدة سوريا في أواخر آب/أغسطس عام .3113



اجتمتاع عقتد ختالل تشترين الثتاني/نتوفمبر عتام  3113بمدينتة الدوحتة فتي قطتر ،شتكلت فصتائل المعارضتة الستورية مظلتة
في
ٍ
تنظيميتتة ُستتميت بتتـ "االئتتتالف التتوطني لقتتوى الثتتورة والمعارضتتة الستتورية" وعُرفتتت أيض تا ً باستتم "االئتتتالف الستتوري" .وقتتد
اعترفتتتت حكومتتتة الواليتتتات المتحتتتدة ( )USGبهتتتذا التحتتتالف باعتبتتتاره الممثتتتل الشتتترعي للشتتتعب الستتتوري فتتتي  11كتتتانون
ت قصير أنشأ االئتالف السوري وحتدة تنستيق المستاعدات ( )ACUبهتدف تنستيق
األول/ديسمبر عام  .3113وبعد تشكيله بوق ٍ
جهود المساعدات اإلنسانية المقدمة إلتى ستوريا .ويلتقتي ممثلتون متن الحكومتة األمريكيتة وجهتات مانحتة أخترى باإلضتافة إلتى
المنظمات غير الحكومية ( )NGOعلى أساس منتظم مع وحدة تنسيق المساعدات لتبادل المعلومات بشأن االحتياجات التتي تتم
تحديدها والمساعدات الحالية والتي ُخطط لها ،إلى جانب التحديات التي تواجه توفير المساعدات.



تستضيف سوريا ما يقرب من  141,111الجئ فلسطيني بضمنهم أكثر من  11بالمائة يعيشون في دمشتق والمنتاطق المحيطتة
بها .ولقد أثر القتال العنيف في مخيمات وأحياء الفلسطينيين ومتا حولهتا بشتكل ملحتوظ علتى الالجئتين الفلستطينيين فتي ستوريا،
حيث تُقدر وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "األونروا" بأن الالجئين الفلستطينيين المقتدر عتددهم بنحتو
 141,111الجئ قد تأثروا جميعهم تقريبا ً بشكل مباشر من ج َّراء النزاع ،وإن هناك  301,111من النازحين والمشردين داخل
البالد ،إضافة لحوالي  11,111الجئ فلستطيني فتروا متن ستوريا إلتى البلتدان المجتاورة .كمتا تستضتيف ستوريا أيضتا ً متا يقتدر
بنحو  20,111الجئ عراقي متواجدين بشكل أساسي في منطقة دمشق الكبرى.

المساعدات اإلنسانية المقدمة من حكومة الواليات المتحدة األمريكية إلى سوريا والدول المجاورة لها للسنة المالية 1024

النشاط

الشريك التنفيذي

الموقع

مكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارث/الوكالة األمريكية للتنمية الدولية )(USAID/OFDA
الشركاء من المنظمات غير الحكومية )(NGO

8

الصحة وتنسيق الشؤون اإلنسانية وإدارة
المعلومات ،اللوجستيات وإمدادات اإلغاثة ،الحماية
وشؤون النظافة العامة والصرف الصحي.

سوريا

1

المبلغ
2

 10,111,111دوالر

إدارة شؤون السالمة واألمن في األمم المتحدة
)(UNDSS

تنسيق الشؤون اإلنسانية وإدارة المعلومات

سوريا

 500,000دوالر

منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة (الفاو)

شؤون الزراعة واألمن الغذائي

سوريا

 1,000,000دوالر

صندو األمم المتحدة للسكان )(UNFPA

الصحة والحماية

سوريا

 2,111,111دوالر

منظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)

الصحة ،التغذية ،الحماية ،شؤون النظافة العامة
والمياه والصرف الصحي.

سوريا

 22,000,000دوالر

برنامج الغذاء العالمي لألمم
المتحدة )(WFP

الخدمات اللوجستية وإمدادات اإلغاثة

سوريا

 3,111,000دوالر

منظمة الصحة العالمية )(WHO

الصحة

سوريا

 12,000,000دوالر

إجمالي مساعدات مكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارث/الوكالة األمريكية للتنمية الدولية
)(USAID/OFDA

 99,000,000دوالر

مكتب الغذاء من أجل السالم/الوكالة األمريكية للتنمية الدولية )(USAID/FFP
برنامج الغذاء العالمي لألمم
المتحدة )(WFP
برنامج الغذاء العالمي لألمم
المتحدة )(WFP

عمليات الطوارئ في سوريا )(EMOP

سوريا

 11,241,011دوالر

عمليات الطوارئ اإلقليمية )(EMOP

مصر

 3,500,000دوالر

برنامج الغذاء العالمي لألمم
المتحدة )(WFP

عمليات الطوارئ اإلقليمية )(EMOP

العرا

 2,500,000دوالر

برنامج الغذاء العالمي لألمم
المتحدة )(WFP

عمليات الطوارئ اإلقليمية )(EMOP

األردن

 21,500,000دوالر

عمليات الطوارئ اإلقليمية )(EMOP

لبنان

 20,500,000دوالر

عمليات الطوارئ اإلقليمية )(EMOP

تركيا

 7,000,000دوالر

برنامج الغذاء العالمي لألمم
المتحدة )(WFP
برنامج الغذاء العالمي لألمم
المتحدة )(WFP

 105,345,900دوالر

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

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

3

اللجنة الدولية للصليب األحمر )(ICRC

الصحة ،مواد اإلغاثة ،المالجئ ،المياه والصرف
الصحي والنظافة العامة وبناء القدرات االستيعابية

سوريا ،األردن،
لبنان

 10,800,000دوالر

المنظمة الدولية للهجرة )(IOM

مواد اإلغاثة والنقل عبر الحدود

األردن ،العرا
لبنان ،مصر

 3,600,000دوالر

صندو األمم المتحدة للسكان )(UNFPA

الصحة العقلية وبناء القدرات والحماية

لبنان ،تركيا،
األردن ،العرا ،

 1,700,000دوالر

المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين
)(UNHCR

الحماية ،إدارة المخيمات ،المالجئ والتوطين ،المياه
والصرف الصحي والنظافة العامة ،التعليم وإمدادات
اإلغاثة

منظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)

التعليم ،المياه والصرف الصحي والنظافة العامة
وحماية األطفال

وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين
"األونروا"

الغذاء والصحة والتعليم ،مواد اإلغاثة ،المالجئ،
المياه والصرف الصحي والنظافة العامة

سوريا ،األردن،
لبنان ،تركيا،
العرا  ،مصر،
اقليميا ً
األردن ،لبنان،
تركيا،
العرا  ،مصر
سوريا ،األردن،
لبنان

 43,700,000دوالر
 28,100,000دوالر

منظمة الصحة العالمية )(WHO

الصحة

تركيا

 400,000دوالر

شؤون لم يتم تحديدها بعد )(TBD

الصحة

لبنان

 10,000,000دوالر

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

إجمالي المساعدات اإلنسانية من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ) (USAIDووزارة الخارجية األمريكية )(STATE
إلى سوريا والدول المجاورة لها للسنة المالية 1024
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104,011,000دوالر

 203,000,000دوالر

$ 407,345,9006

المساعدات اإلنسانية التي قدمتها حكومة الواليات المتحدة األمريكية إلى سوريا والدول المجاورة لها خالل السنة المالية 1021

1

إجمالي مساعدات مكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارث/الوكالة األمريكية للتنمية الدولية )(USAID/OFDA

 252,290,317دوالر

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

 378,353,221دوالر

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

 582,724,280دوالر

إجمالي المساعدات اإلنسانية من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ) (USAIDووزارة الخارجية األمريكية
) (STATEإلى سوريا والدول المجاورة لها للسنة المالية 1021

$ 1,221,367,8186

المساعدات اإلنسانية التي قدمتها حكومة الواليات المتحدة األمريكية إلى سوريا والدول المجاورة لها خالل السنة المالية 1021

1

إجمالي مساعدات مكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارث/الوكالة األمريكية للتنمية الدولية )(USAID/OFDA

 19,695,864دوالر

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

 47,000,000دوالر

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

 52,359,941دوالر

إجمالي المساعدات اإلنسانية من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ) (USAIDووزارة الخارجية األمريكية )(STATE
إلى سوريا والدول المجاورة لها للسنة المالية 1021

$ 119,055,805

إجمالي المساعدات اإلنسانية من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ) (USAIDووزارة الخارجية األمريكية )(STATE
إلى سوريا والدول المجاورة لها للسنة المالية  1021و  1021و 1024

$ 1,917,967,311

 1سنة التمويل تُشير إلى تاريخ التعهد أو االلتزام وليس اعتماد األموال وتخصيصها .ففي السنة المالية  3113ت َّم االلتزام بالتمويل بحوالي  13.1مليون دوالر ،ت َّم اعتمادها بالسنة المالية .3112
 2يُمثل تمويل مكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارث/الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ( )USAID/OFDAاألموال المتوقعة أو التي ت َّم االلتزام بها فعليا ً ولغاية يوم  34نيسان/أبريل .3114
 2يتضمن إجمالي التعهد مبلغ  11مليون دوالر ُاعلن عنها في السنة المالية  3112وسيتم االلتزام بها في السنة المالية  3114من قبل مكتب السكان والالجئين والهجرة التابعة لوزارة الخارجية
األمريكية (.)State/PRM

معلومات عامة عن التبرع


إن الطريقة األكثر فاعلية التي يمكن أن يعتمدها الناس في المساعدة بجهود اإلغاثة هي من خالل مساهمتهم بتقديم التبرعات النقدية إلى
المنظمات اإلنسانية التي تقوم بتنفيذ عمليات اإلغاثة .وهناك قائمة من المنظمات اإلنسانية التي تستقبل التبرعات النقدية لالستجابة
للكوارث الطبيعية في جميع أنحاء العالم .ويمكن اإلطالع عليها في الموقع االلكتروني التاليwww.interaction.org :



وتُشجع حكومة الواليات المتحدة التبرعات النقدية ألنها تسمح للمهنيين المعنيين بشراء المواد المطلوبة بالضبط وحسب الحاجة (وهذا ما
يحدث غالبا ً في المناطق المتضررة) ،فضالً عن تخفيف العبء على الموارد الشحيحة (مثل طر المواصالت وأوقات العاملين
ومساحات التخزين) حيث يمكن نقل األموال بسرعة ودون الحاجة إلى تكاليف نقل ،وكذلك دعم اقتصاد المنطقة المنكوبة وضمان تقديم
المساعدة المالئمة بيئيا ً وغذائيا ً وثقافيا ً.



يمكن االطالع على مزيد من المعلومات أدناه:
مركز معلومات الكوارث الدولية www.cidi.org :أو االتصال على +1.202.821.1999
يمكن االطالع على معلومات أنشطة اإلغاثة للمجتمع اإلنساني في الموقع االلكتروني التاليwww.reliefweb.int :

-

وتظهر نشرات مكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارث  /الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ( )USAID/OFDAعلى الموقع
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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