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 أبرز التطورات

  موس وكيلة األمين العام لألمم المتحدة للشؤون اإلنسانية ومنسقة اإلغاثة في حاالت آفاليري كررت

ق ل جميع طريونيو دعوة األمم المتحدة لتسهيل سبل الوصول من خال/حزيران 4، كررت في الطوارئ

وشجبت آموس . عبر خطوط الصراع والحدود الدوليةإيصال وتسليم المساعدات، بما في ذلك المرور 

االستخدام العشوائي لقنابل البراميل المتفجرة من قبل الحكومة السورية، والهجمات بقذائف الهاون من قبل 

 .مها ضد المدنيينجماعات المعارضة، ونددت بهجمات الغازات السامة التي زعم استخدا

  يونيو، عمليات قصف /حزيران 44نفذت قوات الحكومة السورية وبالتنسيق مع السلطات العراقية منُذ يوم

دولة جوي مكثف على مناطق من محافظتي الحسكة والرقة، وهي مناطق مسيطر عليها من قبل جماعات ال

، وفقاً للمرصد السوري لحقوق اإلنسان (داعش)تي تعرف مختصراً باسم لوا اإلسالمية في العراق والشام

( داعش)وشهدت األشهر األخيرة اشتباكات مكثفة بين جماعة . المملكة المتحدةيتخُذ مقراً له في الذي 

 404,444 نزوح أكثر منمدنياً و 44األخرى، مما أسفر عن مقتل حوالي  غيرها من الجماعات المسلحةو

عليها  نقاط التفتيش في جميع أنحاء المناطق التي تسيطرخر وتؤ. شخص في المناطق الشمالية من سوريا

، وبالرغم عمليات الطوارئفي كٍل من محافظة حلب والرقة ودير الزور، تؤخر وتـُعيق ( داعش)جماعة 

جهودها في إيصال  الحكومة األمريكيةالمنظمات غير الحكومية المدعومة من من هذا التأخير تواصل 

، في شمال سورياالمتضررة  ومواد اإلغاثة للمجتمعات الضعيفة ة واإلمدادات الطبيةالغذائيالمواد وتسليم 

 .بذلك األمنية كلما توفرت إمكانية المرور وسمحت الفرصة
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 (USAID/OFDA)مكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارث / الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 
2
 (USAID/FFP)الغذاء من أجل السالم  مكتب / الوكالة األمريكية للتنمية الدولية  
3
 (State/PRM)مكتب السكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية  

 التمويل اإلنساني
 لالستجابة اإلنسانية في سوريا

  2444 ولغاية 2442للسنة المالية 

دوالر  $437,297,611 USAID/OFDA1 

دوالر  $706,597,940        USAID/FFP2  

دوالر  $885,958,549        State/PRM3  

$2,029,854,100 
ة األمريكية إجمالي مساعدات حكومة الواليات المتحد

(USG ) ًلإلغاثة اإلنسانية في سوريااستجابة 

المعقدة الطوارئ حالة ــ ياسور  
4112 يونيو/حزيران 11                                              4112 ةالمالي   للسنة  ،17 رقم الوقائع نشرة  

 على موجزة نظرة

 األرقام

مليون  9.3 
 في اإلنسانية للمساعدة بحاجة شخص

 سوريا

 ديسمبر/كانون األول – المتحدة األمم

1023 

مليون  6.5  
ا النازحين عدد شخص   سوريا في داخليَّ

 نوفمبر/تشرين الثاني – المتحدة األمم
1023  

مليون  2.9  
المجاورة للدول واؤالج سوري مواطن  

لشؤون المتحدة األمم مفوضية مكتب  

1024 مايو/أيار  – الالجئين   

1,101,121 
لبنان في سوري الجئ  

لشؤون المتحدة األمم مفوضية مكتب  
1024 يونيو/ حزيران   – الالجئين  

783,410 
تركيا في سوري الجئ  

لشؤون المتحدة األمم مفوضية مكتب  
1024 يونيو/ حزيران   – الالجئين  

597,328 
األردن في سوري الجئ  

لشؤون المتحدة األمم مفوضية مكتب  

1024 يونيو/ حزيران   – الالجئين  

225,475 
العراق في سوري الجئ  

لشؤون المتحدة األمم مفوضية مكتب  

1024 يونيو/ حزيران   – الالجئين  

137,916 
مصر في سوري الجئ  

لشؤون المتحدة األمم مفوضية كتبم  
1024 يونيو/ حزيران   – الالجئين  

 

 

 أهم األحداث

  الدولةةةة اإلسةةةالمية فةةةي العةةةراق والشةةةام جماعةةةة

ؤخر إيصةةةال المسةةةاعدات اإلنسةةةانية تةةة( داعةةةش)

لمنةاطق تةدهور األوضةاع األمنيةة فةي ا تزامناً مةع

 .قالشمالية من سوريا والعرا

  الحكومةةة  نفةةذتهاهجمةةات البراميةةل المتفجةةرة التةةي

 قتلت ،يونيو بمدينة حلب/حزيران 41في السورية 

 .شخصاً  04حوالي 

  يونيةو/حزيةران 41الحكومة السورية في هجمات 

آخةةرين  14شخصةةاً وتجةةرح  24مةةن تقتةةل أكثةةر 

 .رب الحدود السورية األردنية بمحافظة درعاق
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 خلق أجواٍء وظروف غير آمنة للعمل وتنفيذ المهام اإلنسانية بالنسبة للعاملين المعنيين في شؤون في سوريا  واصل العنف المستمري

اثنين من  متطوعينمقتل  االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمريونيو أكد /من حزيران لثثاففي ال .اإلغاثة

كما أدى القصف . أبريل/لقيـّا حتفهما أثناء تأديتهما األنشطة اإلنسانية خالل شهر نيسان، منظمة الهالل األحمر العربي السوري

يونيو إلى مقتل متطوع آخر، /حمر العربي السوري بمحافظة حمص في الثالث من حزيرانالذي أصاب مكتب منظمة الهالل األ

، وسبعة متطوعاً  01 من منظمة الهالل األحمر العربي السوريوهم يؤدون األنشطة اإلنسانية ليصبح إجمالي عدد الذين لقوا حتفهم 

 .ُذ اندالع الصراع في سوريا، وذلك منجمعية الهالل األحمر الفلسطينيمن  آخرين متطوعينموظفين و

  الحكومة السورية قوات ذكرت إحدى جهات الشراكة مع الحكومة األمريكية في الجهود اإلنسانية، أن الهجمات الجوية التي شنتها

كما . يونيو قد دمرت بشكل جزئي مبنى الوحدة الطبية المدعومة من الحكومة األمريكية في محافظة إدلب/في الثامن من حزيران

إصابة عدد آخر  إلىأيضاً  وأدىسفر القصف الجوي عن مقتل سبعة أشخاص على أقل تقدير، من بينهم أحد أفراد الطاقم الطبي، أ

 .غير معلوم من األفراد

 

ً  جهود إيصال المساعدات اإلنسانية  وشؤون النازحين داخليا

  علة األخرى بوجه وصول المساعدات االنسانية، العقبات التي تضعها قوات الحكومة السورية والجهات المسلحة الفاتواصل

وبالرغم من . تواصل عرقلتها وتحديها لقدرات وكاالت اإلغاثة في الوصول إلى المجتمعات السكانية الضعيفة المتضررة في سوريا

الل األسابيع األخيرة، الشاقة خاإلنسانية قد أعاق العمليات  من محافظة حلب ودرعا ودير الزور أن تدهور األوضاع األمنية في كلٍ 

 .ال تزال منظمات اإلغاثة مستمرةٌ في تقديم المساعدات الطارئة، متى ما توفرت إمكانية المرور وسمحت الظروف األمنية بذلك

  ضد الجماعات المسلحة ( داعش)ذكرت وسائل اإلعالم الدولية أن هجوم الستة أسابيع العنيف الذي شنته الجماعة المعروف باسم

مدنياً، كما أدى إلى تشريد ونزوح ما يقدر بنحو  44مقاتل و  144ما يقرب من في شرق سوريا قد أسفر عن مقتل األخرى 

تحقق مكاسب من خالل سيطرتها على مناطق في شمال شرق سوريا وفي ( داعش)ويُشار إلى أن جماعة  .شخص 404,444

ميل بدءاً من  244حوالي لمسافة والتي تمتد  الفراتغرب العراق، وهي تسيطر اآلن على معظم جهة شمال شرق ضفة نهر 

بمحافظة دير الزور، وفقاً للمرصد السوري لحقوق اإلنسان المتمركز في  "البصيرة"الحدود السورية التركية وصوالً إلى بلدة 

يمتد فوق نهر  على جسرٍ ( داعش)وباإلضافة إلى نقاط التفتيش األخرى التي اقيمت بمحافظة دير الزور، استولت جماعة . بريطانيا

شخص، األمر الذي أدى ألى  20,444من وإلى البلدات التي يقيم فيها حوالي من دخول وخروج المركبات  وأخذت تحدالفرات، 

تأثير تصاعد ال تزال الجهات اإلنسانية الفاعلة تشعر بالقلق إزاء  إثر ذلكوعلى . لمواد الغذائية وارتفاع أسعار المتوفر منهاشحٍ في ا

القائمة على إمكانيات وقدرات وكاالت اإلغاثة في استمرار القيود  إلى جانبفي سوريا والعراق على المدنيين، النعدام األمني حالة ا

 .تقديم المساعدات الطارئة للسكان المتضررين األكثر ضعفاً في المناطق المتضررة من النزاعإيصال و

  يلقي بتأثيره على مدينة حلب في محافظة حلب، حيث جماعات المعارضة القتال العنيف بين قوات الحكومة السورية وال يزال

في المدينة، وفقاً لوسائل اإلعالم  المناطق التي تسيطر عليها المعارضةوسط وشرق  محاصرةتحاول قوات الحكومة السورية 

لمتضررة، من الممكن أن يصبحوا شخص يعيشون في هذه المناطق ا 044,444وتقدر الجهات اإلنسانية الفاعلة أن حوالي . الدولية

وتشير تقارير منظمات  .قوات الحكومة السورية بمحاصرة المواقع المذكورة حال قيام في ،في عزلة عن وصول المساعدات

وتتوقع شمال محافظة حلب، اإلغاثة بأن السكان يفرون من المدينة إلى البلدات األخرى وإلى مخيمات النازحين داخلياً في 

وتعكف . استمرار وصول أعداد أخرى من النازحين داخلياً إلى المخيمات المكتظة في األساس، خالل األسابيع القادمةالمنظمات 

منظمات اإلغاثة التي تعمل في شمال سوريا على تحضير خطط لالستجابة الطارئة وزيادة عمليات إيصال المساعدات إلى المدينة 

 .قوات الحكومة السوريةمحتمل من قبل  لحصارٍ تحسباً  ،ن المدينةالقريبة موإلى مخيمات النازحين داخلياً 

  يونيو هجمات باستخدام قنابل البراميل المتفجرة على مخيمات النازحين داخلياً،/حزيران 41شنت قوات الحكومة السورية في يوم 

كيلومتر  2التي تبعد على مسافة حوالي " الشجرة"التي أنشئت من قبل وحدة تنسيق المساعدات التابعة لالئتالف السوري في ناحية 
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شخصاً  24وأسفرت الهجمات عن مقتل أكثر من  .اإلعالم الدوليةوفقاً لوسائل من الحدود السورية األردنية ضمن محافظة درعا، 

حوالي  حالياً هناك من المقيمين الذين يحتمون بمخيمات النازحين داخلياً في هذه الناحية، حيث يتواجد  شخصاً آخر 14وجرح 

بتقديم خدمات من جانبها تقوم إحدى الوحدات الطبية المتنقلة المدعومة من قبل الحكومة األمريكية . فرد من النازحين داخلياً  0,044

 .الصحية الطارئة لسكان المخيمالرعاية 

 يناير خالل /سوريا منُذ كانون الثاني مالإلى المخيمات في شمن النازحين داخلياً  04,444أكثر من  وصولباإلغاثة  منظمات أفادت

مخيم، لغاية  444شخص في حوالي  414,444مما يرفع العدد اإلجمالي للنازحين داخلياً لما يقرب من ، 2444العام الحالي 

ضمن  نيقيموالنازحين داخلياً في المخيمات الشمالية  نسبة منتقريباً بالمائة  04ويُشار إلى أن . يونيو/منتصف شهر حزيران

شخص آخر من النازحين داخلياً يقيمون على األرجح في مخيمات النازحين ضمن محافظة دير  444,444وهناك . محافظة إدلب

يواصل شركاء الحكومة األمريكية من المنظمات غير ، في المخيماتواستجابةً لتلبية االحتياجات الجديدة والمتواصلة . الزور

اثة وتوفير خدمات الرعاية وتوزيع إمدادات اإلغ المأمونةسيع فرص الحصول على مياه الشرب الحكومية جهودهم الرامية إلى تو

 .الصحية للنازحين

 

األمن الغذائيوالزراعة   

  تفاقمت وهي الحالة التي ، والوصول إلى األسواقصعوبة الحصول على المواد الغذائية  إزاءبالقلق تشعر ال تزال وكاالت اإلغاثة

َّلَف أكثر من ، ونزوح السكانوضاع األمنية بسبب تدهور األ من انعدام األمن  حادةمليون شخص في حالة  1.0األمر الذي خـ

خالل األشهر األخيرة،  وإضافةً لذلك، فإن مستويات األمطار المنخفضة بشكٍل استثنائي. الغذائي في سوريا، وفقاً لألمم المتحدة

على نحٍو خاص ال سيما طاق واسع وتهدد المحاصيل الزراعية األساسية في سوريا، وتخلق اليوم حالة من النقص في المياه على ن

 .في كٍل من محافظة حلب ودرعا، حماة، حمص ومحافظة إدلب

  قام برنامج الغذاء العالمي لألمم المتحدة(WFP ) مليون شخص خالل عملية  0.3مواد غذائية على ما يقرب من بإيصال وتوزيع

حيث سجلت نسبة التوزيع في هذه المرحلة ، مايو/تهت في العشرين من أيارأبريل والتي ان/هر نيسانمخصصة لشالتوزيع ال

مايو التي ال تزال /ورغم استمرار دورة التوزيع المخصصة لشهر أيار. بالمائة عن دورة التوزيع التي سبقتها 0بنسبة انخفاضاً 

، ويعود ذلك النخفاض في نسبة حصول المستفيدين على المساعدات الغذائيةتجري على قدٍم وساق، يتوقع برنامج الغذاء مزيداً من ا

في وصول الجديدة التي تطبقها حكومة الجمهورية العربية السورية والتي أدت إلى تأخير كبير  النقل في األساس إلى ضوابط

 .الالذقية وطرطوسمن محافظتي مدينة دمشق، وكذلك  منمن المستودعات الشحنات القادمة 

   شخص في المناطق الريفية بمحافظة ريف دمشق، قام برنامج  44,444في أعقاب القتال المكثف الذي أسفر عن نزوح حوالي

طرد من حصص المواد الغذائية االُسرية على النازحين داخلياً، الذين وصلوا حديثاً إلى  2,444الغذاء العالمي لألمم المتحدة بتوزيع 

طرد من  44,444وفي حالة مشابهة بمحافظة حماة، قام برنامج الغذاء العالمي بإرسال . تلك المناطق القريبة من" الكسوة"بلددة 

شمال غرب المحافظة، لتلبية احتياجات ما يقدر " لبيةقيالسو  مصيف"وإلى بلدتي  إلى مدينة حماة حصص المواد الغذائية االُسرية

وفي محافظة إدلب، أرسل  برنامج . حماةشرقي مدينة المناطق الريفية في شخص، فروا هرباً من القتال المكثف  24,444بنحو 

االحتياجات الغذائية المتزايدة، الناجمة عن االنزاع في لتلبية من طرود الحصص الغذائية االُسرية  40,444الغذاء العالمي مؤخراً 

  ".بداما والجانودية واليعقوبية"كٍل من بلدة 

 

 لمالجئسلع اإلغاثة الطارئة وشؤون ا

  مليون دوالر  44تعمل إحدى المنظمات غير الحكومية الشريكة لجهود الحكومة األمريكية، وباالعتماد على الدعم المالي بقيمة

واد وسلع اإلغاثة بمشخص في شمال سوريا  204,444إمداد حوالي ، تعمل المنظمة المذكورة على 2444خـُصصت للسنة المالية 

وباإلضافة إلى توزيع مواد اإلغاثة تقوم هذه الجهة الشريكة . لمياه والصرف الصحي والنظافة العامةوبخدمات ا المنقذة للحياة

قسائم المساعدات، كلما توفرت إمكانيات المرور وسمحت الظروف األمنية، وذلك بهدف تمكين دعم برنامج للحكومة األمريكية ب

وتقدم هذه المنظمة غير الحكومية . إلغاثة وفقاً الحتياجاٍت منزليٍة محددةالنازحين داخلياً من تدبير وتكييف مشترياتهم من مواد ا
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 044مناسبة وصالحة للسكن، لحوالي زيادة فرص الحصول على ظروف معيشية آمنة وبهدف  قسائم إصالح وترميم اُسريةأيضاً 

 .اُسرة

  ًمة غير حكومية أخرى شريكة في الجهد اإلنساني، مليون دوالر إلى منظ 20.2تمويل إضافي بقيمة قدمت الحكومة األمريكية أيضا

حيث داخلياً وللمجتمعات المستضيفة لهم في شمال سوريا، سلع اإلغاثة والدعم النفسي واالجتماعي للنازحين  من أجل دعم تزويد

دير اُسرة في كٍل من محافظة حلب، دمشق، درعا  24,444على ما يقرب من إمدادات اإلغاثة توزيع  أيضاً  المساعدات تضمنت

إلى توفير مستلزمات النظافة وغيرها من إمدادات اإلغاثة باإلضافة لذلك قامت المنظمة المذكورة ب. الزور، حماة وريف دمشق

فرد من النازحين داخلياً وأفراد المجتمعات المستضيفة لهم، فضالً عن توفير خدمات الدعم النفسي االجتماعي إلى  444,444

 .ضمن المناطق المتضررة من النزاع في محافظة حلب ي األماكن العامةفمن الشباب المقيمين  44,444

  والتي ستضم ، الريفية لمحافظة حلبإحدى القرى  فيتعمل منظمة تركية غير حكومية على إنشاء مدينة جديدة من الحاويات

. سب تقارير وسائل اإلعالملتركية، بحالسورية امواطن سوري لجاؤوا قرب الحدود  42,444حاوية من شأنها استيعاب  4,444

  .وسوف يتضمن المخيم الجديد مركزاً للرعاية الصحية وقاعة لتناول الطعام وغير ذلك من المرافق األخرى

 

 شؤون الصحة والتغذية

  تقوم إحدى المنظمات اإلنسانية الشريكة للحكومة في جميع أنحاء سوريا،استجابة لمتطلبات الرعاية الصحية في حاالت الطوارئ 

األمريكية بدعم إقامة شبكة من العيادات الطبية، مثل مرافق استقبال المصابين وعالج الصدمات ومرافق الرعاية الصحية األولية 

مايو ومع بداية /أيارفي أواخر و. في المحافظات الشمالية في كٍل من محافظة حلب الرقة ودير الزور وإدلب والالذقية

حالة، والتي  20,044الدعم فيما يتعلق بالمشورة والتشخيص والعالج لـ ل المصابين والصدمات يونيو قدمت مرافق استقبا/حزيران

المنظمة المذكورة أيضاً مجموعة من األدوية والمواد الصيدلية وغير ذلك كما قدمت . عملية جراحية 2,444تضمنت إجراء حوالي 

  .من اإلمدادات الطبية والمعدات الالزمة للمرافق الصحية

 فق الرعاية الصحية بمحافظة حلب، تقوم إحدى المنظمات غير حاالت سوء التغذية المسجلة في مرجابةً للزيادة الحاصلة في است

ع من خالل مراكز رعاية  المتواجدة في المرأة الحكومية الشريكة للحكومة األمريكية بتوفير أنشطة التغذية لألطفال الصغار وللرضَّ

وتجدر . حاالت سوء التغذية وعالجهاالتوعية المجتمعية لتحديد  تنفيذ فعاليات حولعن ومة، فضالً فق الرعاية الصحية المدعمرا

من  44أبريل من تحديد وتسجيل حوالي /اإلشارة بأن هذه المنظمة الشريكة غير الحكومية قد تمكنت منُذ منتصف شهر نيسان

 .المتوسط، تمَّ تحديدها في مرفق الرعاية الصحيةمن حاالت سوء التغذية  04 حاالت سوء التغذية الحاد، وحوالي 

  وهي  (الناموسيات)من قطعة  440,444قامت إحدى المنظمات غير الحكومة المدعومة من الحكومة األمريكية بتوزيع حوالي

ستائر من قطعة  440,444 أيضاً كما وزعت المنظمة  بالمبيدات الحشرية لتغطية السرير للحماية ضد البعوض، مدعمة شبكات

 .في شمال سوريا يشمانياتلزيعها جميعاً على العائالت لمنع انتشار داء الالمعالجة أيضاً بالمبيدات الحشرية، تمَّ تو اتالناموسي

الذي تنفذه الوقاية من داء الليشمانيات من برنامج  وهي المرحلة األخيرة، رش ما تبقى من األماكن المغلقة ستكمالاتعتزم المنظمة و

جهود  بمساندةتقوم المنظمة المذكورة  وقايةباإلضافة إلى أنشطة ال. يونيو/يرانحزنهاية شهر ب، لتتمكن من إكمال البرنامج المنظمة

 .لصحية في شمال سوريامرفقاً للرعاية ا 14ر من عالج داء الليشمانيات من خالل تقديم الدعم ألكث

  السوري لالئتالفالتي تعمل بقيادة وحدة تنسيق المساعدات التابعة  قوة العمل المعنية بالسيطرة على مرض شلل األطفالاختتمت ،

األطفال دون سن تستهدف  التي، إلى آخر بيت باالنتقال منللتطعيم ضد شلل األطفال  تهاجولتها السادسة ضمن حمل مؤخراً اختتمت 

تأخير في التي تشنها الحكومة السورية إلى تفجرة والضربات الجوية بالبراميل الم صفولقد أدى الق .الخامسة في شمال سوريا

المستقلة المحافظة يعرقل جهود الرصد األولية ألنشطة التطعيم في مدينة حلب، كما أن القتال الدائر في جميع أنحاء  المرحلة

ي المناطق تواجه جهود الرصد والمتابعة ف أن هناك تحدياتالخصوص أفادت وكاالت اإلغاثة أيضاً وبهذا . لحاالت شلل األطفال

 .على وجه الخصوص في محافظة الرقةو، (داعش)الدولة اإلسالمية في العراق والشام التي تقع تحت سيطرة 

 

مياه والصرف الصحي والنظافة العامةخدمات ال  
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  وتواصل جهودها الناجم عن ظروف الجفاف وإنعدام األمن في سوريا قلقة بشأن نقص المياهال تزال المنظمات اإلنسانية المعنية ،

للسكان المتضررين نشطة توفير المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة العامة أ كثيفتمن خالل  األمراضلمنع انتشار الحثيثة 

للمناطق بشأن نقص المياه تحذيراً  الزراعة واإلصالح الزراعي السوريةة ارصدرت وزمايو أ/يارأواخر شهر أفي  .ضعيفي الحال

بالمائة أقل من  04ل األمطار نسبة ، حيث سجل تراكم هطوطرطوسو الزراعية في محافظات القنيطرة، حماة، إدلب، الالذقية

 لآلثار ونظراً . زراعي وبالتالي عن األمن الغذائياالنتاج العلى  ذلك مخاوف بشأن تأثير، مما أثار أو المتوسط االعتياديالمستوى 

ي انخفاضاً ف 2444 يشهد العامفمن المتوقع أن ، لما هو دون المتوسطهطول األمطار  متزامنة مع قلةالتراكمية للصراع الدائر 

  .المسجل خالل السنوات الخمس الماضيةى المتوسط لما دون المستو بالمائة 00إلى  44 بنسبةلمحاصيل الزراعية ا

 توسيع محطات لمعالجة المياه ل ةإلصالح خمسإحدى المنظمات غير الحكومية الشريكة للحكومة األمريكية خدمات الدعم  تقدم

رافق إعادة تأهيل م، كما تعمل على في محافظة دير الزورخدمات إيصال المياه الصالحة للشرب فرص الحصول على المياه ودعم 

محافظة ريف النظافة في شؤون تعزيز لأنشطة وتقوم بتنفيذ  ،مالجئ جماعية في خمسوالنظافة العامة  المياه والصرف الصحي

 إعادة تأهيل محطتينعلى تلقته من الحكومة األمريكية، قد عملت سابق  دعمٍ ومن خالل هذه المنظمة غير الحكومية كانت و .دمشق

، كما من مخاطر انتشار مرض شلل األطفالللتخفيف  من منزٍل آلخربالتنقل نفذت حمالت تعزيز لشؤون النظافة ولمعالجة المياه، 

 واإلجراءاتعلى اتخاذ أفضل التدابير لتشجيع لومجالس المجتمع المحلي إعالمية مجتمعية من خالل المساجد حمالت توعية نظمت 

 .وممارسات النظافة العامةدام المياه فيما يتعلق باستخ

  غير  المنظمات إحدى تعمل، 2444للسنة المالية مليون دوالر  4.1المتحدة بقيمة  خالل الدعم الذي خصصته حكومة الوالياتمن

المياه والصرف الصحي بخدمات ، وأخرى تتعلق الصحيةأنشطة خاصة بالشؤون على تنفيذ المتحدة  والياتلل الحكومية الشريكة

مشاريع وتهدف . في محافظتي حلب والرقةمن المشردين والنازحين داخلياً  04,444ة إلى مبهدف توفير الخد، والنظافة العامة

إلى وهي المشاريع المدعوم من الحكومة األمريكية، تهدف  اه والصرف الصحي والنظافة العامةتعزيز البنية التحتية لخدمات المي

 .اُسرة 44,444ـ لحصول على المياه الصالحة للشرب لفرص اتحسين 

 

في دول الجوار الالجئين شؤون مساعدة  

 مصر

  قسائم الغذاء الورقية مايو /األمريكية في الجهد اإلنساني، قدم في شهر أيارمم المتحدة الشريك للحكومة برنامج الغذاء العالمي لألقدم

 يعيشون في المجتمعاتالذين  من الفلسطينيين 4,244الجئ من سوريا، بضمنهم أكثر من  444,444كثر من منها واإللكترونية أل

 في حدودالقاهرة الكبرى في منطقة المستفيدين من القسائم الغذائية إجمالي المستضيفة لهم، حيث يقيم أكثر من نصف  المصرية

 .العاصمة شبكة مواصالت

 العراق

 بضمنهم ما يقرب من 2444مارس عام /منُذ شهر آذار إقليم كردستان العراقالجئ سوري إلى  220,444من أكثر  هرب ،

تواجه حكومة إقليم كردستان صعوبات و. الجئ سوري في محافظة أربيل 11,444الجئ في محافظة دهوك وأكثر من  440,444

 يورواتب موظففي صرف رواتب المعلمين  تأخيرالذي أدى أيضاً إلى  لالجئين بسبب العجز في الميزانيةفي دعم مخيمات ا

 لالجئين  "رباتأ"تزال أعمال تشييد مخيم وال  .المخيمات تلكالذين يعملون في  القطاع العامخدمات وموظفي  ،الرعاية الصحية

 .المنطقة فيدعم التدفقات اإلضافية لالجئين السوريين  بهدف، جاريةفي اقليم كردستان 

 منتظمةأنشطة تعليمية الصديقة للطفل المخصصة األماكن من  44أكثر من  تقدم( اليونيسف)للطفولة من منظمة األمم المتحدة ٍم دعب 

في شهر منظمة اليونيسف وفتحت . رالجئ سوري في منطقة كرستان العراق في كل شه 404 غير رسمية لحواليعامة ترفيهية و

فرد من األطفال  14أنشطة يومية إلى حيث يقدم المركزان ، "قوشتبهو  داراشاكران"يهيين في مخيمي مركزين ترفأبريل /نيسان

لذلك قام المعنيون في منظمة ةً وإضاف .دروس خاصة بتكنولوجيا المعلوماتفعاليات رياضية وترفيهية و، بضمنها والشباب

المناطق  وفي" باصرمة و أربات " مييعملون في مخي ممنموظفاً من الكادر المعني بحماية األطفال  04بتدريب ف اليونيس

 .يةالحضرية في محافظة السليمان
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 الجئ سوري يقيمون في  04,444لما يقرب من مايو قسائم المساعدات الغذائية /ج الغذاء العالمي خالل شهر أياربرنامدم ق

من الالجئين  04,444حد على المخيمات في العراق، وقام البرنامج أيضاً بتوزيع حصص األغذية االُسرية التي تكفي لمدة شهر وا

 .السوريين في المنطقة

دناألر  

  المفوضية السامية لألمم المتحدة لشون الالجئين أوردت(UNHCR ) السوريين المسجلين الذين يعيشون في  الالجئينأن عدد

عدد الالجئين  من إجمالي بالمائة 14 نسبة تقريباً أي ما يعادل شخص،  044,444المناطق الحضرية في األردن قد تجاوز الـ 

منُذ اندالع  الذين يقيمون المسجلين لدى المفوضيةالسوريين في األردن، وهو األمر الذي يسجل أعلى نسبة من الالجئين السوريين 

قدمت حكومة الواليات  2442منُذ عام  إلى األردنتدفقات الالجئين لتصاعد واستجابةً  .الحضرية في األردنالمناطق  في األزمة

المستضيفة لهم في لالجئين السوريين والمجتمعات إنسانية ليون دور على شكل مساعدات م 044المتحدة األمريكية تمويل بقيمة 

 .األردن

 المنظمة الدولية للهجرة  قدمت، يونيو/يناير وحتى مطلع شهر حزيران/خالل الفترة المحصورة مابين كانون الثاني(IOM )

يصلون إلى لالجئين السوريين الذين الطارئ  الصحيمات الفحص من خد 021,444أكثر من  الحكومة األمريكيةالشريكة لجهود 

احتياجاتهم لتلبية شخص إلى مراكز الرعاية الصحية  4,144إحالة  حيث تمَّ ، "رباع السرحان"عبور األردن من خالل مركز 

الدعم لحملة التطعيم في مخيم أبريل /منُذ نيسانمنظمة الهجرة  قدمت، باإلضافة إلى ذلكو. ذات الخطورة العاليةالصحية 

ضد مرض شلل الوقائية شخص دون سن الثالثين ضد مرض الحصبة، ومنحت اللقاحات  444,144وقامت بتطعيم " الزعتري"

طفال دون سن الخامسة من لأل( ألف)جرعة من فيتامين  00,144قدمت سنة، كما  40الـ  دون سن طفل 03,044إلى األطفال 

 .العمر

  في النازحة  إلى االُسر السورية شارةاالستالدعم في مجال الحماية وخدمات وكاالت اإلغاثة لضمان وصول ما يكفي من تعمل

خدمات يونيو، قدمت المفوضية السامية لشؤون الالجئين /حزيران 0مايو وحتى يوم /أيار 20الفترة الممتدة من يوم فخالل  .األردن

في مخيم اكز استقبال الالجئين ومن خالل كوادر الفرق المتنقلة اُسرة سورية، وذلك من خالل مر 2,144 استشارية إلى أكثر من

إحدى المنظمات غير  بمفوضية شؤون الالجئين إلى جانقامت لذلك،  ضافةً إ .ريةفي المواقع الحض وأيضاً  الزعتري األردني

تعيش في المناطق اُسرة سورية  4,044، بمهمة تقييم للحاالت األشد ضعفاً وضرراً من بين األميركية الحكومية الشريكة للحكومة

، بضمنها اُسرة ضعيفة الحال 044حوالي لمساعدة قدمت تدابير الحماية حيث ات المنزلية، ن خالل الزيار، وذلك مالحضرية

االعتداء الجنسي والعنف القائم على للناجين من حاالت دعم الوالمساعدات فيما يتعلق بتدابير حماية الطفل اُسرة تلقت  444حوالي 

 .أساس النوع االجتماعي

 صحة العالمية منظمة ال دربت(WHO ) مراقبي المواقع من فرداً  04بالتعاون مع وزارة الصحة في المملكة األردنية الهاشمية

االستجابة لتعزيز ، المفرق ومحافظة الزركة في األردنكٍل من محافظة أربد و على أنظمة مراقبة الصحة العامة في (المرشدين)

الجهات الفاعلة آلية المراقبة الجديدة ستمكن و .األردنية المستضيفة للمجتمعاتوالرعاية الصحية لالجئين السوريين  مفي مجال تقدي

األمراض ، بما في ذلك على الصحة العامةولوية المخاوف أ التي تشكل الوبائياتومراقبة في مجال الرعاية الصحية من رصد 

منظمة وتخطط  .من حيث االستجابة لألزمة السورية أداء نظام الرعاية الصحية في األردنمراقبة المعدية وغير المعدية، وكذلك 

موقعاً خالل األشهر الست  244 لتغطية أكثر منمشروع الرصد والمراقبة ية لتوسيع نطاق الصحة العالمية مع الحكومة األردن

 .المقبلة

  برنامج تعليمي لألطفال ، مايو/أواخر أيارغير الحكومية في مع إحدى المنظمات الدولية  بالتعاونمنظمة اليونيسف أطلقت

افتتاح تقديم خدماته حتى يتمَّ في هذا البرنامج سيستمر حيث  الذين يعيشون في مخيم األزرق في األردن،الالجئين السوريين 

 .والتي تعمل تحت إشراف وزارة التربية والتعليم األردنية ر المقبلسبتمب/لأيلو في المدرسة المدعومة من قبل منظمة اليونيسف

جواً من االحساس  كما يوفر، من السنوات الدراسيةمن فقدان المزيد  السوريينالالجئين األطفال البرنامج الحالي لحماية يهدف و

أنشطة الحكومية آنفة الذكر أيضاً بتنظيم المنظمة غير وتقوم  .بالحياة الطبيعية لدى األطفال الذين يعيشون في عزلة داخل المخيم

 .كشكل من أشكال الدعم النفسي واالجتماعي ،ترفيهية ورياضية لألطفال
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  واإللكترونية إلى ما يقرب من منها إيصال قسائم الغذاء الورقية مايو من /أيار برنامج الغذاء العالمي لألمم المتحدة خالل شهرتمكن

في  يعيشونممن الجئ  11,444 أكثر من وإلىممن يعيشون في المجتمعات األردنية المستضيفة لهم، الجئ سوري  400,444

 .المخيمات

 لبنان

 المعنيون في صندوق األمم المتحدة للسكان اصل و(UNFPA )دورات توعية ، إجراء مايو/خالل شهر أيار ونيالشركاء التنفيذو

إحالة ذات الصلة بالعنف القائم على أساس النوع االجتماعي في لبنان، والتي تضمنت أيضاً يا تهدف إلى توعية المشاركين بالقضا

وتنمية حول سبل العيش األساسية لذلك أجرى الصندوق دورات تدريبية وإضافة . الدعم الطبي والنفسي المناسبةالناجين إلى آليات 

 .التي تواجه المرأة اللبنانية والسوريةوحل المشكالت المهارات 

  ص غذائية على الجئ سوري في لبنان، وتوزيع حص 040,444قسائم األغذية إلى إيصال من برنامج الغذاء العالمي تمكن

وعرضة  ضرراً للسكان األكثر م السنوي يالتقي بيانات بتسجيليقوم البرنامج أيضاً كما . مايو/ايارخالل شهر  الجئ آخر 23,444

تقييم  وإعادةوف الالجئين وى الضعف والضرر في صفتلتحديد مس البرنامج هذه البياناتوسيستخدم . بين الالجئين السوريينلألذى 

َـّاألحقي  .استهداف الالجئين بالمساعدات الغذائيةومعايير  ة ـ

 تركيا

  يونيو، /بداية شهر حزيرانمع َّ برنامج القسائم الغذائية َع كٌل من برنامج الغذاء العالمي وجمعية الهالل األحمر التركي وسـ

هذا ومع  ".هيرفيران ش"ومخيم " نصيبين" مخيمآخر، يقيمون في الجئ  41,444حوالي احتياجات في تركيا لتغطية  اإللكترونية

التي تركيا  مخيمات الالجئين فيمجموع مخيم من  24اإللكترونية في  يُدير منظومة القسائمأصبح برنامج الغذاء العالمي التوسع 

من توزيع قسائم الغذاء مايو /شهر أيار خاللالل األحمر التركي تمكن برنامج الغذاء العالمي وجمعية الهولقد  .مخيم 22 عددهايبلغ 

  .في تركياالالجئين مخيمات الجئ سوري يقيمون في  431,444 نحو اإللكترونية على

 

 جهود ومساعدات إنسانية أخرى

  الحادي عشر في أعلنت ، (إيكو)والتي تعرف مختصراً باسم  والحماية المدينة اإلنسانيةساعدات ألوربية للمالمفوضية ادائرة أعلنت

، لدعم منظمة الهالل األحمر تقريباً  مليون دوالر أمريكي 1.1، أو ما يعادل مليون يورو 0 تخصيص مبلغعن  يونيو/من حزيران

على حاالت الطوارئ وتوزيع مواد اإلغاثة لالرعاية الصحية  المنظمة من تقديم خدماتسيمكن التمويل هذا و .العربي السوري

ات روقدالقدرات اللوجستية تعزيز ساهم التمويل أيضاً في ، كما سيشخص من المتضررين المعرضين لألذى 440,444حوالي 

 . لحاالت الطوارئ في سوريا االستجابة 

  على مليون دوالر 41بالده ستقدم مبلغ يونيو أن /في الخامس من حزيران "بينغشي جين "صين الشعبية ال رئيس جمهوريةأعلن 

، المندوبين في االجتماع الوزاري السادس لمنتدى التعاون بين الصين والدول العربيةاللقاء مع  ذلك خاللو ،إنسانيةشكل مساعدات 

 .األردن ولبنانمن بينها ون المجاورة، جهود إيواء النازحين السوريين في البلداهذه األموال  ستدعمُ و .في بكينعقد الذي 

  وادي فتتاح مخيم لالجئين السوريين في اتمَّ  دوالر، 040,444 الكويتية بقيمةالخيرية  المؤسساتإحدى الدعم المقدم من بوجود

خدمات للمقيمين  وفرعائلة سورية الجئة، وسي 244هذا المخيم الجديد إيواء وبإمكان  .يونيو/حزيران  40ان في البقاع شرقي لبن

دوالر من أجل  242,444ما يقدر بنحو ت مؤسسة خيرية كويتية منفصلة جهٍة أخرى قدمومن . الدعم المالي والنفسي واالجتماعي

 .خيمة ومسجد 044حيث يضم المخيم حوالي حانية في شمال لبنان، خيم لالجئين السوريين في بلدة الريمدعم 
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1024للسنة المالية  والدول المجاورة لهاإلى سوريا  حكومة الواليات المتحدة األمريكيةالمساعدات اإلنسانية المقدمة من 
1

 

 المبلغ الموقع النشاط الشريك التنفيذي

2
(USAID/OFDA) لوكالة األمريكية للتنمية الدولية ا/مكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارث  

(الفاو) منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة دوالر   سوريا الزراعة واألمن الغذائي  1,000,000  

 إحاطة موجزة

 تعهد الةرئيس بشةار األسةد 2444 عام مارس/آذارشهر د الحكومة السورية في في اعقاب التظاهرات السلمية التي خرجت ض ،

ومع ذلك فشلت اإلصالحات ولم تتحقق، وعندها بدأت القوات النظاميةة السةورية المواليةة للةرئيس . بإجراء اصالحات تشريعية

 .الرد لالنتقامبشار األسد باستخدام العنف لردع التظاهرات، األمر الذي حمل الجماعات المسلحة على 

  الخطةة دعةت، و2442 عةام مةارس/آذار 21تبنى مجلس األمن لألمم المتحدة خطة سلمية وافقةت عليهةا الحكومةة السةورية فةي 

إلى وقف اطالق النار والسماح بوصول المساعدات اإلنسانية دون قيود وانسحاب أفراد القوات المسلحة من المنةاطق المأهولةة 

موضع التنفيذ بالكامل، بل استمرت االشتباكات بين القوات النظامية للحكومة السورية وبةين قةوات  توضع الخطةولم . بالسكان

 .المعارضة، كما تواصلت هجمات القوات الحكومية على المتظاهرين والمناطق المأهولة بالسكان

  م المتحةدة فةي سةورياصةوتت األمةم المتحةدة علةى عةدم تجديةد تفةويإ بعثةة إشةراف األمة 2442 عةام أغسطس/آب 41في يوم 

ولقةةد غةةادر جميةةع . فةةي أنحةةاء الةةبالدالعنةةف يونيةةو بسةةبب تصةةاعد مسةةتويات /حزيةةران 41التةةي كانةةت قةةد علقةةت عملياتهةةا فةةي و

 .2442 عام أغسطس/العسكريين التابعين لألمم المتحدة سوريا في أواخر آب المراقبين

 الدوحةة فةي قطةر، شةكلت فصةائل المعارضةة السةورية مظلةة بمدينةة  2442 عةام نةوفمبر/في اجتمةاعٍ عقةد خةالل تشةرين الثةاني

وقةةد ". االئةةتالف السةةوري"وُعرفةةت أيضةةاً باسةةم " االئةةتالف الةةوطني لقةةوى الثةةورة والمعارضةةة السةةورية"تنظيميةةة ُسةةميت بةةـ 

كةةةانون  44بهةةةذا التحةةةالف باعتبةةةاره الممثةةةل الشةةةرعي للشةةةعب السةةةوري فةةةي ( USG)اعترفةةةت حكومةةةة الواليةةةات المتحةةةدة 

أنشةةأ التحةةالف السةةوري حكومةةة سةةورية مؤقتةةة وهةةي معارضةةة  2440مةةارس عةةام /آذار 43وفةةي  .2442 عةةام ديسةةمبر/األول

لحكومةةة الجمهوريةةة العربيةةة السةةورية وتتمركةةز فةةي مواقةةع ميدانيةةة ال مركزيةةة فةةي جميةةع أنحةةاء المنةةاطق التةةي تسةةيطر عليهةةا 

 .المعارضة في سوريا

 السوري وحدة تنسيق المساعدات  وبعد تشكيله بوقٍت قصير أنشأَ االئتالف(ACU ) المسةاعدات اإلنسةانية بهدف تنسةيق جهةود

ويلتقةي ممثلةةون مةةن الحكومةة األمريكيةةة وجهةةات مانحةة أخةةرى باإلضةةافة إلةى المنظمةةات غيةةر الحكوميةةة . المقدمةة إلةةى سةةوريا

(NGO ) لتةي تةم تحديةدها والمسةاعدات وحةدة تنسةيق المسةاعدات لتبةادل المعلومةات بشةأن االحتياجةات امنتظم مع  أساسعلى

 .الحالية والتي ُخطط لها، إلى جانب التحديات التي تواجه توفير المساعدات

  فبرايةةر، للضةةغط علةةى الحكومةةة السةةورية /شةةباط 22فةةي  2403تبنةةى مجلةةس األمةةن الةةدولي التةةابع لألمةةم المتحةةدة القةةرار رقةةم

كمةا . ثة والمعونات والمساعدات اإلنسانية دون قيود في سورياوالجهات المسلحة الفاعلة األخرى، للسماح بوصول عمال اإلغا

حدد القةرار المنةاطق ذات األولويةة التةي تسةتدعي الحصةول علةى مسةاعدات اإلغاثةة الطارئةة، حيةث تقةوم األمةم المتحةدة بنشةر 

مكانيات الوصةول، وكةذلك تقارير مراقبة شهرية حول متابعة التقدم المحرز في تنفيذ أهداف القرار والمكاسب التي تتحقق في إ

فةاليري ذكةرت  يونيةو/حزيةران 41فةي و .العقبات المستمرة التي تقف بوجه إمكانيات المةرور والوصةول إلةى المنةاطق المعنيةة

لس األمن لم يحقةق أن قرار مج، موس وكيلة األمين العام لألمم المتحدة للشؤون اإلنسانية ومنسقة اإلغاثة في حاالت الطوارئآ

 .على حالها جه إمكانيات الوصول ال تزال باقيةً سوى الحد األدنى من التأثير، وأن العقبات الكبيرة التي تقف بو

  بالمائة يعيشون في دمشةق والمنةاطق المحيطةة  14الجئ فلسطيني بضمنهم أكثر من  044,444تستضيف سوريا ما يقرب من

حولهةا بشةكل ملحةوظ علةى الالجئةين الفلسةطينيين فةي سةوريا،  ومةاخيمات وأحياء الفلسطينيين ولقد أثر القتال العنيف في م .بها

الالجئين الفلسةطينيين المقةدر عةددهم بنحةو  بأن" األونروا"حيث تُقدر وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

داخل النازحين والمشردين من  204,444اء النزاع، وإن هناك جرَّ من بشكل مباشر الجئ قد تأثروا جميعهم تقريباً  044,444

كمةا تستضةيف سةوريا أيضةاً مةا يقةدر  .الجئ فلسةطيني فةروا مةن سةوريا إلةى البلةدان المجةاورة 14,444، إضافة لحوالي البالد

 .الجئ عراقي متواجدين بشكل أساسي في منطقة دمشق الكبرى 03,044 نحوب
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(NGO)   الشركاء من المنظمات غير الحكومية
ت، الصحة وتنسيق الشؤون اإلنسانية وإدارة المعلوما
اللوجستيات وإمدادات اإلغاثة، الحماية وشؤون 

.والصرف الصحي النظافة العامة  

  422,040,004 دوالر سوريا

المتحدة إدارة شؤون السالمة واألمن في األمم  
(UNDSS) 

إدارة المعلوماتتنسيق الشؤون اإلنسانية و   500,000 دوالر سوريا 

(اليونيسف)منظمة األمم المتحدة للطفولة   
 النظافة العامة، التغذية، الحماية، شؤون حةالص

.والمياه والصرف الصحي  
  22,000,000 دوالر سوريا

(UNFPA) والحماية الصحة صندوق األمم المتحدة للسكان   2,044,444 دوالر سوريا 

 برنامج الغذاء العالمي لألمم
 (WFP) المتحدة 

  2,044,000 دوالر سوريا الخدمات اللوجستية وإمدادات اإلغاثة

(WHO) 40,000,000 دوالر سوريا الصحة منظمة الصحة العالمية  

 
اإلدارة والدعمتكاليف    4,040,101 دوالر سوريا 

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/إجمالي مساعدات مكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارث  

(USAID/OFDA) 
 165,311,430 دوالر  

(USAID/FFP)  الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/الغذاء من أجل السالممكتب  

(NGO)   00,131,143 دوالر سوريا مساعدات غذائية  الشركاء من المنظمات غير الحكومية

 برنامج الغذاء العالمي لألمم
 (WFP) المتحدة 

(EMOP) 33,140,344 دوالر سوريا عمليات الطوارئ في سوريا  

لألممبرنامج الغذاء العالمي   
 (WFP) المتحدة 

(EMOP) دوالر  مصر عمليات الطوارئ اإلقليمية 8,000,000 

 برنامج الغذاء العالمي لألمم
 (WFP) المتحدة 

(EMOP) دوالر  العراق عمليات الطوارئ اإلقليمية 10,000,000 

 برنامج الغذاء العالمي لألمم
 (WFP) المتحدة 

(EMOP) دوالر  األردن عمليات الطوارئ اإلقليمية 44,750,000 

 برنامج الغذاء العالمي لألمم
 (WFP) المتحدة 

(EMOP) دوالر  لبنان عمليات الطوارئ اإلقليمية 55,750,000 

 برنامج الغذاء العالمي لألمم
 (WFP) المتحدة 

(EMOP) دوالر  تركيا عمليات الطوارئ اإلقليمية 22,000,000 

(USAID/FFP)  الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/  ن أجل السالممكتب الغذاء مإجمالي مساعدات دوالر   276,244,719  

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

(ICRC)   اللجنة الدولية للصليب األحمر
، المياه والصرف الصحة، مواد اإلغاثة، المالجئ

لقدراتوبناء االعامة  الصحي والنظافة  
 سوريا، األردن،

 لبنان
دوالر   31,000,000  

(IOM) والصحة مواد اإلغاثة والنقل عبر الحدود المنظمة الدولية للهجرة  
 األردن، العراق

  لبنان، مصر
دوالر  4,600,000  

(NGO)   الشركاء من المنظمات غير الحكومية

، الحماية، التعليم، شؤون المياه والصرف الصحة

ة العامة، المالجئ الدعم النفسي الصحي والنظاف
والصحة العقليةواالجتماعي   

األردن، لبنان، 
 العراق

  04,104,021 دوالر

(UNFPA) حمايةالوبناء القدرات و العقلية الصحة صندوق األمم المتحدة للسكان  
، تركيا بنان،ل

 األردن، العراق، 
دوالر   1,700,000  

الالجئين المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون  
(UNHCR) 

المياه  ،والتوطين المالجئ، ، إدارة المخيماتالحماية
، التعليم وإمدادات العامة والصرف الصحي والنظافة

 اإلغاثة

األردن،سوريا،   
تركيا، لبنان،  

، العراق، مصر

 ً  اقليميا

  
  104,044,000دوالر

(اليونيسف)منظمة األمم المتحدة للطفولة   
العامة  الصحي والنظافة المياه والصرفالتعليم، 

والصحة وحماية األطفال  

 لبنان، األردن،
 تركيا،

 العراق، مصر
دوالر  41,700,000  

وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
"األونروا"  

، المالجئ، مواد اإلغاثةالتعليم، الغذاء والصحة و
العامة المياه والصرف الصحي والنظافة  

ردن، األسوريا، 
 لبنان

دوالر  28,100,000  

(WHO) 400,000 دوالر تركيا الصحة منظمة الصحة العالمية  

(STATE/PRM) دوالر  إجمالي مساعدات مكتب السكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية 250,874,328  

 692,430,4776 $ 1024سوريا والدول المجاورة لها للسنة المالية  إلى المقدمة من الحكومة األمريكيةإجمالي المساعدات اإلنسانية  
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1021سوريا والدول المجاورة لها خالل السنة المالية  إلىحكومة الواليات المتحدة األمريكية  التي قدمتهاالمساعدات اإلنسانية 
1

 
 

 (USAID/OFDA) الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/ارثمكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكو إجمالي مساعدات دوالر   252,290,317  

 (USAID/FFP )الوكالة األمريكية للتنمية الدولية /مكتب الغذاء من أجل السالمإجمالي مساعدات  دوالر   383,353,221  

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

 582,724,280 دوالر

 1,228,367,8186 $ 1021إلى سوريا والدول المجاورة لها للسنة المالية الحكومة األمريكية  التي قدمتهاإجمالي المساعدات اإلنسانية 

 

1021لية سوريا والدول المجاورة لها خالل السنة الما إلىحكومة الواليات المتحدة األمريكية  التي قدمتهاالمساعدات اإلنسانية 
1

 

 (USAID/OFDA) الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/مكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارث إجمالي مساعدات دوالر   19,695,864  

 (USAID/FFP )الوكالة األمريكية للتنمية الدولية /مكتب الغذاء من أجل السالمإجمالي مساعدات  دوالر   47,000,000  

(STATE/PRM الي مساعدات مكتب السكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكيةإجم ( دوالر   52,359,941  

  119,055,805 $ 1021إلى سوريا والدول المجاورة لها للسنة المالية  التي قدمتها الحكومة األمريكيةإجمالي المساعدات اإلنسانية 

    
 1021 و  1021إلى سوريا والدول المجاورة لها للسنة المالية ة من الحكومة األمريكية المقدمإجمالي المساعدات اإلنسانية 

 1024و 
$ 1,010,454,200 

 
 

  

1
 .2440ر، تمَّ اعتمادها بالسنة المالية مليون دوال 42.1بحوالي تمَّ االلتزام بالتمويل  2442في السنة المالية ف. سنة التمويل تُشير إلى تاريخ التعهد أو االلتزام وليس اعتماد األموال وتخصيصها 
2
 .2444 يونيو/حزيران 43بها فعلياً ولغاية يوم الملتزم األموال المتوقعة أو ( USAID/OFDA) الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/مكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارثيُمثل تمويل  
0
من قبل مكتب السكان والالجئين والهجرة التابعة لوزارة الخارجية األمريكية  2444االلتزام بها في السنة المالية ليتم  2440في السنة المالية علن عنها اُ مليون دوالر  44يتضمن إجمالي التعهد مبلغ  

(State/PRM.) 

 

 

 معلومات عامة عن التبرع
 

 غاثة هي من خالل مساهمتهم بتقديم التبرعات النقدية إلى إن الطريقة األكثر فاعلية التي يمكن أن يعتمدها الناس في المساعدة بجهود اإل

وهناك قائمة من المنظمات اإلنسانية التي تستقبل التبرعات النقدية لالستجابة . المنظمات اإلنسانية التي تقوم بتنفيذ عمليات اإلغاثة

 www.interaction.org: ي التاليااللكترون الموقعويمكن اإلطالع عليها في . عية في جميع أنحاء العالميللكوارث الطب

  وهذا ما )ألنها تسمح للمهنيين المعنيين بشراء المواد المطلوبة بالضبط وحسب الحاجة تُشجع حكومة الواليات المتحدة التبرعات النقدية

مثل طرق المواصالت وأوقات العاملين )لموارد الشحيحة تخفيف العبء على افضالً عن  ،(يحدث غالباً في المناطق المتضررة

حيث يمكن نقل األموال بسرعة ودون الحاجة إلى تكاليف نقل، وكذلك دعم اقتصاد المنطقة المنكوبة وضمان تقديم ( ومساحات التخزين

 .غذائياً وثقافياً و بيئياً المساعدة المالئمة 

 يمكن االطالع على مزيد من المعلومات أدناه: 

 

  1.202.821.1999+ أو االتصال على   www.cidi.org : ركز معلومات الكوارث الدوليةم -

   www.reliefweb.int :االلكتروني التالي الموقعيمكن االطالع على معلومات أنشطة اإلغاثة للمجتمع اإلنساني في  -

 

 

 

على الموقع ( USAID/OFDA)الوكالة األمريكية للتنمية الدولية  / المساعدات األمريكية الخارجية للكوارثمكتب نشرات  وتظهر 

 :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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