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 أبرز التطورات

  يونيو عن تقديم تمويل إضافي /حزيران 52في سوزان رايس أعلنت مستشارة األمن القومي األمريكي

لالستجابة لالحتياجات اإلنسانية العاجلة، بما في دوالر، مليون  063جديد من الحكومة األمريكية بقيمة 

ودعم خدمات المأوى والتسكين  اعدات الغذائية والرعاية الصحية وتوفير المياه الصالحة للشربذلك المس

بمناسبة اقيمت في البيت االبيض احتفالية مراسم وجاء هذا اإلعالن خالل . في سوريا والدول المجاورة

وبهذا اإلعالن يرتفع إجمالي التمويل اإلنساني المقدم من الحكومة األمريكية إلى . لالجئيناليوم العالمي 

 .دوالر مليار 4، إلى أكثر من 5322لعام سوريا منُذ ا

 بالنسبة للمنظمات مخاوف أمنية كبيرة تـُشكُل المرافق الطبية الهجمات على  يةال تزال حالة استمرار

يو وخالل جلست استماع إمام لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس يون/حزيران 21ففي . اإلنسانية

المنشآت التي استهدفت الجوية  الهجماتاألمريكي، سـلَّطَ ممثلو المنظمات اإلنسانية الضوء على عدٍد من 

وقوافل  المستشفيات والمرافق الصحيةاستهدفت  غارة 06والتي تضمنت الطبية في مختلف أنحاء سوريا، 

يونيو /في تقرير شهر حزيرانو، إضافةً لذلك .يونيو/مايو وحزيران/اإلنسانية خالل شهر أيار المساعدات

 مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ذكر ،(WoS" )النهج المتكامل لسوريا" خطةالصادر عن 

. أبريل/منُذ نسيان إدلب محافظة المنشآت الصحية فيغارة جوية على  20وقوع في هذا التقرير ( أوتشا)

إلى ، هذا تفادياً للهجمات الجويةولقد ارتفع على نحو متسارع عدد المرافق الطبية التي تقام تحت األرض 

الدولية على  اتالمنظمشعارات أو عالمات جانب امتناع العديد من المنظمات اإلنسانية عن وضع 

 .المنشآت
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 (USAID/OFDA)مكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارث / الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 
2
 (USAID/FFP)مكتب الغذاء من أجل السالم  / الوكالة األمريكية للتنمية الدولية  
3
 (State/PRM)مكتب السكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية  

 التمويل اإلنساني
 سوريا لالستجابة اإلنسانية في

 5322 ولغاية 5325للسنة المالية 

   USAID/OFDA1 684,091,769$   دوالر 

دوالر  $1,769,626,303    USAID/FFP2 

 State/PRM3 1,373,388,086$ دوالر

$4,045,568,356 
إجمالي مساعدات حكومة الواليات المتحدة األمريكية 

(USG ) ًلإلغاثة اإلنسانية في سوريااستجابة 

المعقدة الطوارئ حالة ــ ياسور  
لمالي   للسنة  ،6 رقم الوقائع نشرة 1025 يونيو/حزيران 15                                                                       1025 ةا  

 على موجزة نظرة

 األرقام

 12.2مليون
 في اإلنسانية للمساعدة بحاجة شخص

 سوريا

 2068يونيو /حزيران – المتحدة األمم

  7.6 مليون
ا النازحين عدد شخص  سوريا في داخليَّ

 2068يونيو /حزيران – المتحدة األمم

  5 مليون
عدد األشخاص الذين تلقوا المساعدة في 

 سوريا من الحكومة األمريكية

 2068مايو /أيار – الحكومة األمريكية

  3.9 مليون
عدد الالجئين السوريين في الدول 

 المجاورة

 لشؤون المتحدة األمم مفوضية مكتب

 2068يونيو /حزيران –الالجئين

  1.7 مليون
 تركيا في سوري الجئ

 لشؤون المتحدة األمم مفوضية مكتب

 2068يونيو /حزيران – الالجئين

  1.1 مليون
 لبنان في سوري الجئ

 لشؤون المتحدة األمم مفوضية مكتب
 2068يونيو /حزيران  – الالجئين

629,100 
 األردن في سوري الجئ

 لشؤون المتحدة األمم مفوضية مكتب
 2068يونيو /حزيران – الالجئين

249,300 
 العراق في سوري الجئ

 لشؤون المتحدة األمم مفوضية مكتب

 2068يونيو /حزيران – الالجئين

136,700 
 مصر في سوري الجئ

 لشؤون المتحدة األمم مفوضية مكتب

 2068يونيو /حزيران – الالجئين

 

 

 أهم األحداث
  الحكومةةةة األمريكيةةةة تعلةةةن عةةةن تقةةةديم تمويةةةل

مليةةون دوالر علةةى شةةكل   063إضةةافي بقيمةةة 

 .مساعداٍت إنسانية استجابةً ألزمة سوريا

  يونيةو، ال يةزال هنةةا  /حزيةةران 22مةع حلةول

شةةةةخا يعةةةةانون نزوحةةةةاً  223,333حةةةةوالي 

تصاعد القتال الةذ   إثرداخلياً بمحافظة إدلب، 

 .مارس/بدأ في أواخر آذار

  استمرارية الهجمات على المنشآت الطبيةة فةي

ن من العاملي 633سوريا يود  بحياة أكثر من 

 .في مجال الرعاية الصحية منذ بداية النزاع
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 منظمات غير حكومية تضم وهي مجموعة  أصدرت مجموعة العمل المعنية بشؤون مدينة كوباني(NGOs ) معنية بالشؤون اإلنسانية

أصدرت تقييمها األولي حول األوضاع في مدينة كوباني  ،(أوتشا) وأخرى معنية بشؤون مكافحة األلغام وتعمل بقيادة وإشراف منظمة

عن المدينة  (داعش)لة اإلسالمية في العراق والشام تنظيم الدوتراجع مايو، وذلك في اعقاب /التابعة لمحافظة حلب في السادس من أيار

وما  من المباني والبنى التحتية في المدينةبالمائة  23حوالي  دمــرَّ القتال وذكرت المجموعة في تقريرها أن . في شباط فبراير الماضي

في كٍل من المناطق واأللغام األرضية عدد كبير من الذخائر غير المنفجرة  تواجدوبالرغم من . من الموارد الزراعيةبالمائة  03نسبته 

شخا ممن كانوا قد  205,333من إجمالي ما يقدر بنحو  فرد 65,233عاد إلى المدينة حوالي  ية والريفية في مدينة كوباني،الحضر

لمعالجة واالستجابة االستعداد  اإلنسانية جهود المنظمات، وتواصل ع آنذا القتال الذ  اندل هربوا من المدينة إلى تركيا خالل

 .وفقاً لما تسمح به الحالة األمنية ،االحتياجات المحددة بأمان

 

 والنزوح السكاني جهود إيصال المساعدات اإلنسانية

  وثقت منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان(PHR ) من المرافق  533حوالي  علىمن الهجمات المتعمدة أو العشوائية  526وقوع

موظف من العاملين في مجال  633، حيث قتل أكثر من 5322أبريل عام /و نيسان 5322مارس عام /خالل الفترة مابين آذار الطبية

وبالرغم من كون جميع المقاتلين المنخرطين في الصراع السور  قد شاركوا في االشتباكات التي أسفرت عن مقتل . الرعاية الصحية

بالمائة من  00يين وإلحاق أضراراً في البنية التحتية الحيوية العامة، فإن قوات الحكومة السورية تبقى هي المسؤولة عن نسبة المدن

بالمائة من العاملين في مجال الرعاية الطبية، الذين لقوا  01، ومسؤولة أيضاً عن مقتل المستشفياتالهجمات المسجلة التي استهدفت 

وكانت الغارات الجوية التي شنتها قوات الحكومة . األربع األخيرة، وفقاً لمنظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان حتفهم خالل السنوات

هذه جميع مايو قد ضربت أربعة مستشفيات، واحدة في محافظة حماة وثالثة في محافظة إدلب، حيث تقدم /أيار 54السورية في 

في المجال الطبي في والعاملين وتستمر سلسلة استهداف المرافق الصحية . هرياً مريض ش 22,333المستشفيات خدماتها لما يقرب من 

 .على الفرار من سورياوإجبار المهنيين الطبيين  دفع

 إلى جانب التدخل  ،انعدام األمن وتقلبات خطوط النزاع والهجمات التي تستهدف قوافل المساعداتالمتواصلة من حيث ظروف إن ال

 أنحاء وصول المساعدات اإلنسانية إلى السكان المتضررين من النزاع فيفي إعاقة  جميعهاتستمر  إلنسانية،العمليات االمتعمد في 

المناطق الريفية من و كبيرة من شمال شرق سوريا تزال إمكانيات الوصول معدومة في أجزاءٍ ال فوفقاً لألمم المتحدة، . سوريا

تصاعداً في  األخيرةكما الحظت وكاالت اإلغاثة أيضاً خالل األشهر . ومواقع متعددة فى وسط وشمال وجنوب دمشق العاصمة دمشق

محافظة دمشق وفي حلب والحسكة ودرعا وحماة  والمناطق الحضرية المكتظة بالسكان فيالطرق الرئيسية  امتدادالقتال على  ةَ دَّ ـح

ُ وفي بعض المناطق التي ومحافظة إدلب،  العمليات التي تواجه الذ  يـُضيف على العقبات ، األمر سيطر عليها تنظيم داعشيـ

  .اإلنسانية

 عليها قوات الحكومة السورية في شرق محافظة المناطق التي تسيطر مايو هجوماً كبيراً على /شن تنظيم داعش في منتصف أيار

 52ذا الصدد أفاد المرصد السور  لحقوق اإلنسان في وبه. مايو/حما، حيث استولى على مدينة تدمر في العشرين من أيار

قل فرد على األ 033إلى  ةمن بينهم نساء وأطفال، باإلضاف مدني في مدينة تدمر 533ن تنظيم داعش قتلت أكثر م أن قواتمايو /أيار

من المناطق شخا قد هربوا  1,033وكان ما يقرب من  .االستيالء على المدينةخالل األيام التي سبقت من الجنود الموالين للحكومة 

مايو، وفقاً لألمم /أيار 52في  أيضاً  في جنوب شرق حما ونحو مدينة حما" القريتين"المحيطة لمدينة تدمر وتوجهوا نحو بلدة 

  .المتحدة

  َّما في مدينة إدلب والمناطق الريفيةغير المستقر أدى الوضع األمني المحيطة بها على وجه التحديد، أدى إلى  في محافظة إدلب والسيـ

وتفيد تقارير األمم المتحدة أن الضربات الجوية التي تشنها قوات . مارس/آذار أواخراستمرار حالة نزوح سكاني واسعة النطاق منُذ 

خالل األسبوع  ى األقلعل مدنياً  23الشغور التابعتين لمحافظة إدلب، قد أسفرت عن مقتل  أريحا وجسرمدينتي على الحكومة السورية 

نازح في مدينة إدلب بحسب  241,333ال يزال هنا  أكثر من وبسبب القتال الذ  اندلع مؤخراً يونيو، /الذ  بدأ في األول من حزيران

التي " هيئة تنسيق وإدارة المخيمات"ووفقاً لمجموعة تنسيق األنشطة اإلنسانية في يونيو /حزيران 22لغاية يوم الموضوعة التقديرات 

إن األعداد المتزايدة للنازحين من الناس ترتحل . وغيرها من الجهات المعنيةتضم وكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية 

في غرب إدلب، زحين داخلياً للنا" قاح"ومخيم " عتمة"ومنها مخيم بالقرب من الحدود التركية، نحو مخيمات النازحين داخلياً المقامة 

 .في المحافظات المجاورةأخرى لى مواقع باإلضافة إ
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 فلقد أسفر الهجوم . وحماة وريف دمشق سعة النطاق في كٍل من محافظة درعاأدى القتال في جنوب سوريا إلى خلق موجة نزوح وا

هذه كواحدة النزوح  حركةوتـُعُد  .شخا 23,333فبراير جنوب غرب ريف دمشق عن نزوح أكثر من /األكبر الذ  وقع في شباط

بأن أيضاً في تقاريرها  أضافتالتي  ةلألمم المتحد فقاً ب سوريا خالل العامين الماضيين، ذلك وجنوفي من أكبر حاالت النزوح 

المعارضة المسلحة في درعا، بما في  من الجماعاتشخا  20,233مارس قد شهد هروب ما يقدر بنحو /األسبوع األخير لشهر آذار

التابعتين لمحافظة  "بصرى الشام"و " بصر الحرير"تصاعد االشتباكات في بلدتي  أدى .لنازحين مسبقاً شخا من ا 23,333 ذلك

محافظتي أعمال العنف الجارية في وأوردت األمم المتحدة أيضاً أن . أبريل/شخا في شهر نيسان 43,333نزوح حوالي درعا إلى 

مايو، غير أن معظم النازحين /ا على نحٍو متتال  خالل شهر أيارشخ 2,333ثمَّ فرد ومن  4,333أسفرت عن نزوح  درعا وحماة

 .قوات الحكومة السورية السيطرة على القرية المتنازع عليها، وفقاً لألمم المتحدة ةبعد استعادمن حماة عادوا إلى مناطقهم 

  مما أدى إلى أبريل، /الحدود  بين سوريا واألردن في أوائل نيسان "نصيب"تولت الجماعات المسلحة زمام السيطرة على معبر

الجماعات فإن يونيو، /وفقاً للمعلومات الواردة لغاية أواخر حزيران. جنوب سوريا إلىشحنات اإلنسانية إيصال المرور ول يتعط

بالرغم و. ذ  يعوق جهود األنشطة اإلنسانيةاألمر ال المذكورالمعبر الحدود  سيطرتها على  تـُحكمُ ال تزال المسلحة غير الحكومية 

زيادة االعتماد على ميناء ومنها  لمرور وإيصال الشحنات اإلنسانيةطرق بديلة من ذلك عملت منظمات اإلغاثة على إيجاد وتحديد 

 .الالذقية والمعابر الحدودية األخرى

 إلى حي اليرمو   المرورمن ( األونروا)ين في الشرق األدنى بعد أن تمكنت وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطيني

ُ ، عادت هذه المنطقة لت5324ديسمبر عام /مرة األولى منُذ كانون األولهي الومارس، /المحاصر في دمشق لفترة وجيزة في آذار عزل ـ

المنظمات ولقد أصبحت . تنظيم داعش نتيجة لتوغلويصبح من الصعب الوصول إليها أبريل /مرة أخرى في األول من نيسان

نازحي حي وبهدف مساعدة . المساعدات اإلنسانية إلى داخل مخيم اليرمو  منذ ذلك التاريخ توصيلاإلنسانية غير قادرة على 

عمليات األونروا  أجرت وكالة "بابيال وبيت سحم والتضامن ويلدا"في كٍل من قرية  إلى األحياء المجاورةاليرمو  الذين توجهوا 

وقدمت وكالة األونروا خالل شهر . يونيو/حزيران 1و أبريل /نيسان 20خالل الفترة مابين  متقطعللسلع اإلنسانية على نحٍو توصيل 

من  20,533أيضاً  كما قدمت، (WFP)من حصا المواد الغذائية التي يوفرها برنامج األغذية العالمي  2,333أبريل حوالي /نيسان

 .األسر النازحة علىالتي وزعت  الطارئةوغيرها من مواد اإلغاثة مياه الصالحة للشرب لتر من ال 23,333أكياس الخبز و 

  من إجمالي التمويل اإلضافي لمكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارث التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية والمقدر استقطع

تعزيز الموارد الزراعية وتوزيع مواد بهدف م المنظمات الشريكة دعمليون دوالر ل 13حوالي  استقطعمليون دوالر،  10بنحو 

الخدمات النفسية واالجتماعية داخلياً والمجتمعات المستضيفة وتقديم  وتحسين البنية التحتية في مخيمات النازحين الطارئة،اإلغاثة 

بأكثر  5325األمريكية الخارجية للكوارث منُذ عام ولقد ساهم مكتب المساعدات . ىاألنشطة اإلنسانية األخروغير ذلك من  والصحية،

 .ضمن جهود االستجابة ألزمة سورياعم المساعدات اإلنسانية مليون دوالر لد 604من 

 

 األمن الغذائيتوفير جهود 

 حصصاً  ،أبريل/قدم برنامج األغذية العالمي الشريك لمكتب الغذاء من أجل السالم التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية في نيسان

محافظة من إجمالي  25مليون نسمة في  4توفير الفائدة الغذائية لحوالي وهو ما يكفي لاُسرة،  030,233غذائية اُسرية لحوالي 

شخا من المدنيين المحاصرين في بلدة  2,333ويتضمن هذا العدد الكبير من الناس  .محافظة 24الغ عددها محافظات سوريا الب

األحمر العربي السور  قد أوصال اليهم المواد الغذائية برنامج األغذية العالمي ومنظمة الهالل كان في ريف دمشق، الذين " زاكية"

 توصيلمن وكاالت األمم المتحدة  بينتمكنت ثالث بعثات إنسانية مشتركة  باإلضافة إلى ذلك،. قبل أكثر من عاماألولى الطارئة للمرة 

من المدنيين الذين كانوا يقبعون تحت  02,233من الحصا الغذائية إلى مدينة الرستن في ريف حما، لمساعدة حوالي  26,333

تمكن فيها برنامج األغذية العالمي من الوصول إلى مدينة لتي إلى أن المرة األخيرة اوتجدر اإلشارة . لنحو عامينالحصار الجزئي 

 .5324مايو عام /الرستن، كانت في شهر أيار

  بدعٍم من اللجنة الدولية للصليب األحمر(ICRC ) توزيع أكثر منمايو ب/أيار 25بدأت منظمة الهالل األحمر العربي السور  في 

في األحياء المحاصرة من قبل تنظيم داعش في مدينة دير الزور ضمن محافظة على الناس المساعدات الغذائية طن متر  من  233

ومع . شخا باقون في المناطق التي تسيطر عليها قوات الحكومة السورية في المدينة 543,333دير الزور، حيث ال يزال حوالي 

فرد، تلقت كل أسرة كيلوغرامين من زيت  13,333اُسرة على أقل تقدير، أو ما يعادل  20,333والي مايو تلقت ح/أيار 20حلول يوم 

اثنان من المخابز الرئيسية في المدينة قد  كان ثحي وبالرغم من ذلك ال تزال أوضاع األمن الغذائي غير مستقرة،الطهي واألرز، 
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مقياساً سور  تمثل توزيعات الهالل األحمر العربي الن اوفي حين . بسبب نقا الوقود والخميرةمايو /أيار 26أغلقا أبوابهما في 

شخا من  503,333حوالي لكبيرة  مساعداتٍ ، فإن توفير لتقدم المحرز نحو تلبية احتياجات السكان المحاصرين في دير الزورل

ترخيصاً  تلقى مؤخراً وبالرغم من كون برنامج األغذية العالمي قد . لمنظمات اإلنسانيةبوجه ا كبيراً  تحدياً  يشكلُ  ال يزالُ المحتاجين 

 .األمنفإنهُ لم يبدأ بتنظيم العمليات بعد بسبب انعدام إلى دير الزور، جواً لنقل السلع الغذائية من الحكومة السورية 

 دوالر لعمليات مليار  2.5 تمويالً بقيمة قدم مكتب الغذاء من أجل السالم التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية لغاية هذا التاريخ

 ولقدداخل سوريا، المعرضين للخطر  لالجئين في البلدان المجاورة واألشخاص الضعفاءالمخصصة  ،سوريالاألغذية العالمي برنامج 

مليون  4و مليون من الالجئين السوريين  5لحوالي شهرياً برنامج األغذية العالمي من إيصال المساعدات التمويل المذكور مـكَّـّن 

مليون شخا يقيمون  5.5مليون الذين يساعدهم برنامج األغذية داخل سوريا، هنا  أكثر من  4من بين هؤالء الـ . نسمة داخل سوريا

 .المناطق التي يصعب الوصول إليها ضمن قائمةفي مناطق معلومة ومحددة من قبل األمم المتحدة 

  لتلبية والر لشركاء آخرين يعملون في الجهد اإلنساني مليون د 032إضافةً لما ورد أعاله قدم مكتب الغذاء من أجل السالم أكثر من

ية للسكان المتضررين من ئالطارئة وقسائم المواد الغذامن خالل توفير السلع الغذائية الضرورية للسوريين، احتياجات األمن الغذائي 

َل مكتب الغذاء من أجل السالم لغاية شهر أيار. النزاع مليون سلة  2 حوالي تقديمساهمت في  انيةبرامج إنس 5322مايو عام /لقد مـوَّ

 .للناس في داخل سوريا( الطحين)طن متر  من مادة الدقيق  233,333غذائية وتقريباً 

  مليون دوالر، يعمل على دعم شركائه لتوزيع السالل  46يعمل مكتب الغذاء من أجل السالم ومن خالل التمويل اإلضافي بقيمة

 .الدقيق والخميرةواألفران بمادتي  للسكان المتضررين من النزاع، وتزويد المخابز قسائم األغذيةوتوفير الغذائية 

 

 وخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة صحيةشؤون الال

  أجرت وزارة الصحة  أبريل،/نيسان 03إلى  20ضمن فعاليات األسبوع العالمي للتحصين التي جرت خالل الفترة الممتدة من

. مليون طفل، وفقاً لألمم المتحدة 2.52من محافظتي درعا وإدلب، تمكنت خاللها من تطعيم حوالي  السورية حملة تطعيم في أجزاءٍ 

طفل دون سن الخامسة لقاحات الحصبة والنكاف والحصبة األلمانية، كما تلقى حوالي  012,333وتلقى في هذه الحملة حوالي 

ولم يكن بمقدور المخططين لهذه الحملة القيام بأنشطة التطعيم . لقاح الحصبة فقطممن تقل أعمارهم عن سنة واحدة طفل  223,333

 .في محافظة الرقة، بسبب محاوالت تنظيم داعش بسط سيطرته على حملة التطعيم في المناطق التي يسيطر عليها

  التي تقدم خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة البنية التحتية العامة  مندمَّـَر االنعدام األمني والصراع المستمر أجزاء كبيرة

ارتفاع نسبة األمراض التي تنتقل عبر المياه، ومحدودية في فرص الحصول على في جميع أنحاء سوريا، مما أدى إلى الصحية العامة 

ومة األمريكية في الشريكة للحك( اليونيسف)ة للطفولة قامت منظمة األمم المتحدبدورها . مياه الشرب المأمونة وفقاً لألمم المتحدة

والنظافة العامة إلى مدينة القامشلي الخاضعة لسيطرة الحكومة  إمدادات المياه والصرف الصحي، قامت بإيصال الجهد اإلنساني

، خالل الفترة الممتدة بين القامشلي/نصيبينالسورية في محافظة الحسكة، حيث تمَّ تمرير اإلمدادات من تركيا إلى سوريا عبر معبر 

لدعم احتياجات المياه، أ  ما يكفي طن متر  من مستلزمات تنقية  003تتضمن اإلمدادات آنفة الذكر . مايو/أيار 0أبريل و/نيسان 51

دمت منظمة ق لذلكإضافة . كٍل من محافظات الحسكة والرقة ودير الزور فيولمدة عاٍم واحٍد  المعرضين للخطرالضعفاء السكان 

العامة شخا ومستلزمات النظافة  0,333المياه والصرف الصحي المنزلية لدعم ما يقرب من  مستلزماتمن  مجموعاتاليونيسف 

مليون شخا في جميع أنحاء سوريا ممن هم بحاجة للمساعدات المتعلقة  22.6وفقاً لتقارير األمم المتحدة هنا  . شخا 6,233لنحو 

المرافق الصحية  وتحسين الصحي والنظافة العامة، والتي تشمل إمكانيات الوصول إلى مصادر المياه النقيةبخدمات المياه والصرف 

 .وإعادة تأهيل وتطوير نظم إمدادات المياهومرافق النظافة 

  الخارجية  ةمريكي، يعمل شركاء مكتب المساعدات األ5322مليون دوالر للسنة المالية  52.2باالعتماد على الدعم المقدم بقيمة حوالي

مخيماً للنازحين داخلياً على أقل تقدير، حيث يتم العمل  56والنظافة العامة في خدمات المياه والصرف الصحي  للكوارث على تقديم

المعنية بشؤون المياه والصرف الصحي والنظافة في على إصالح اإلضرار أو معالجة النقا الحاصل في خدمات البنية التحتية 

وتعمل إحدى المنظمات الشريكة لمكتب  .مستوى بسيطشبكات المياه على لوإجراء إعادة تأهيل وصيانة المستضيفة، المجتمعات 

لتقديم خدمات النظافة والمياه والصرف مَّ التعهد بها حديثاً ـالمساعدات األمريكية الخارجية للكوارث على استخدام األموال التي ت

رزمة من مستلزمات النظافة  4,333 بتوزيع حواليالمذكورة حيث تقوم المنظمة  شخا في سوريا، 55,233الصحي ألكثر 
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السلو  أو العادات الصحية التي الصحي وتغيير  الوعيلتعزيز  ،فرداً من العاملين المحليين المعنيين بالشؤون الصحية 23وتدريب 

 .المعديةواألمراض من شأنها زيادة المعرفة العامة حول القضايا والمخاطر الصحية 

 

 نسيق الشؤون اإلنسانيةت

  أبريل، وتتألف هذه المجموعة /أول اجتماعٍ لها في شهر  نيسان (النهج المتكامل لسوريا) لخطةعقدت مجموعة التوجيه االستراتيجي

الترابط في جهود التخطيط تهدف المجموعة إلى تحقيق و. الفاعلة من األردن وسوريا وتركيامن القيادات العليا للجهات اإلنسانية 

وكجزٍء من الجهود التعاونية لهذه  .لهذا البلدإنساني موحد  يجهد تخطيطخالل دعم وقيادة اإلنساني في جميع أنحاء سوريا من 

وهي مايو، /في السابع من أيار" النهج المتكامل لسوريا" لخطةإنسانية المجموعة أصدر مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية نشرة افتتاحية 

وتقديم  ، وسوريا وتركيافي كٍل من األردن غير الحكومية ووكاالت األمم المتحدة الواردة من المنظمات لتوحيد المعلومات محاولة 

الفاعلة اإلنسانية ووفقاً لما جاء في تقرير النشرة فقد قدمت الجهات . اصورة شاملة لالحتياجات واألنشطة اإلنسانية داخل سوري

ن امكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ويتوقع . فبراير/طابالمائة من المناطق الفرعية في سوريا خالل شهر شب 10 لحواليالمساعدة 

أنشطة االستجابة جهود االزدواجية في  وتمنعالفجوات في مجال المساعدة اإلنسانية سوف تقلل ( النهج المتكامل لسوريا)خطة تقارير 

 .في سوريا

  نية بتقييم وإدارة المعلومات في سوريا وإحدى الجهات الشريكة لمكتب المساعدات مجموعة العمل المعمن خالل جهٍد مشتر  بين

إطار عمٍل  ووضعلصيغة للكشف عن االحتياجات،  األمريكية الخارجية للكوارث، بادر مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية بالتخطيط

التي تسعى ( النهج المتكامل لسوريا)وكجزٍء من جهود خطة . حاء سوريافي جميع أنالمحددة إلنسانية لمعالجة االحتياجات امشتر  

ستقوم مجموعة العمل أوالً المساعدة في سوريا، واالحتياجات ووضوح حول ثغرات صورة أكثر دقة بلتزويد المجتمع اإلنساني 

 .لمحتاجين وتحديد شدة الحاجةاإلحصاء عدد السكان منهجية مشتركة اإلحصائية للسكان، ومن ثمَّ وضع بتعديل التقديرات 

  لوكاالت األمم مليون دوالر  1، أكثر من 5322السنة المالية  منقدمَّ مكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارث لغاية هذا اليوم

أجل تعزيز  مليون دوالر فقط لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في األمم المتحدة، من 0المتحدة والمنظمات غير الحكومية، ومنها 

. إلغاثة الفاعلة التي تعمل في سوريااجهات رفع مستوى تبادل المعلومات والقيادة الجماعية بين  من خالل تنسيق األنشطة اإلنسانية

مليون دوالر من مكتب  2وباالعتماد على التمويل المقدم بقيمة ( الفاو)باإلضافة لذلك، تقوم منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 

بشؤون األمن الغذائي، التي توفر منصة مشتركة لمساعدات األمريكية الخارجية للكوارث، تقوم المنظمة بدعم المجموعة المعنية ا

 .شؤون األمن الغذائي وسبل العيش واألنشطة األخرى ذات الصلة بميدان الزراعةلتنسيق الفاعلة، شاملة للجهات اإلنسانية 

 

الالجئين مساعدةشؤون   

 إقليمياً 

  عم مليون دوالر، يقدم الد 542والبالغ  مكتب السكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكيةلالتمويل اإلضافي يقدم

وصندوق األمم المتحدة ( IOM)ومنظمة الهجرة الدولية  تشمل اللجنة الدولية للصليب األحمر، لمجموعٍة من المنظمات الدولية

ومنظمة اليونيسف ووكالة إغاثة وتشغيل ( UNHCR)والمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين  (UNFPA) للسكان

فمن خالل هذا التمويل اإلضافي . دول الجوارالمقيمين في مساعدة الالجئين من سوريا من أجل ، (األونروا)الالجئين الفلسطينيين 

 المساعدة القانونيةالالجئين وتقديم ول على التعليم والخدمات الصحية وتسجيل فرص الحص ستقوم المنظمات المذكورة بتوفير

وتنفيذ برامج للتصد  ومنع العنف القائم على أساس نوع الجنس االجتماعي ومعالجة الصدمات والحوادث إلى جانب أنشطة والمأوى، 

، إلى ما لألزمةمكتب السكان والالجئين والهجرة استجابةً  وبهذا التمويل الجديد يرتفع سقف المساعدات اإلنسانية المقدمة من. أخرى

  .مليار دوالر 2.0يقرب من 

  ة لالجئين السوريين في البلدان المجاورخفض برنامج األغذية العالمي الشريك لمكتب الغذاء من أجل السالم قيمة القسائم الغذائية

يوليو، مع اإلبقاء /يونيو وتموز/القسائم الغذائية خالل شهر  حزيران لمواصلة تخفيض قيمةويخطط البرنامج . سبب نقا التمويلب

إن لم يتوفر أغسطس، /ومع ذلك فإن البرنامج ربما سيضطر لتخفيض إجمالي عدد المستفيدين في آب، على حجم وعدد المستفيدين

العيش آليات سلبيات فضالً عن زيادة على ظروف األمن الغذائي لالُسر الالجئة يؤثر إن تخفيض هذه المساعدة . التمويل الجديد

سترتفع على المرأة عرضة لالستغالل الجنسي في مقابل الحصول على المساعدات الغذائية المطلوبة، وربما فقد تصبح  والمطاولة،

 .نحٍو متزايد حاالت إخراج األطفال من المدارس ليتوجهوا للعمل أو التسول
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 ج األغذية مسوريا التي ينفذها برناالمخصصة لعمليات لمليون دوالر ل 2.5حوالي  اليوما قدم مكتب الغذاء من أجل السالم لغاية هذ

 وخصا. ، ويساو  هذا المبلغ تقريباً إجمالي ما قدمته جميع الجهات المانحة األخرىالبلدان المجاورةالسوريين في  لالجئينالعالمي 

 مليون دوالر إلى 13مليون دوالر إلى العراق، وأكثر من  51حوالي التمويل آنف الذكر  إجماليمكتب الغذاء من أجل السالم من 

 .مليون دوالر لمصر 00وأكثر من  لبنانمليون دوالر إلى  502مليون دوالر لألردن وما يقرب من  554تركيا وحوالي 

 العراق

  َّمن طرود المواد الغذائية على أكثر من  22,233قسيمة غذائية وحوالي  05,233حوالي مايو /برنامج األغذية العالمي في أيار عَ وز

إلى وفي محاولة لضمان وصول عمليات توزيع األغذية الطارئة . في مخيمات الالجئين في العراقمن السوريين المقيمين  230,233

بتنفيذ عملية واسعة  مع مفوضية شؤون الالجئينبالتنسيق برنامج األغذية العالمي و تقوم كوادر، األكثر ضعفاً المتضررين السكان 

من  53,333جميع مخيمات الالجئين التسع، مستخدماً لتقييم الحاالت الضعيفة المعرضة للخطر باالنتقال من خيمة إلى أخرى في 

حلي لحجم المساعدات الغذائية النهج المروسيستخدم البرنامج نتائج المسح لتحديد معايير  .المسوحات لتغطية سكان المخيم بأكمله

 .أغسطس/الطارئة التي سيبدأ تقديمها في آب

  تواصل إحدى المنظمات غير الحكومية المدعومة من مكتب السكان والالجئين والهجرة التابع للخارجية األمريكية، تواصل جهودها

ووفرت المنظمة المذكورة . ة في محافظة دهو الحضريالوعي الصحي بين الالجئين وتقديم الخدمات في المرافق الصحية في تعزيز 

توعية للإلجراء دورات من المتطوعين للعمل في مجال الصحة،  20عيادة طبية شعبية ودربت  40األثاث لـ التاريخ لغاية هذا 

فرق للتوعية من العاملين في مجال الرعاية  لذلك، نفذت خمسإضافةً . منطقة في محافظة دهو  40في الصحية في األماكن العامة 

 .                                                          الطبيةزيارة منزلية لتقديم الخدمات  2,433 حواليالصحية 

 األردن

  في األردن " مكاني"موقعاً ضمن مبادرة  242منظمة أخرى وبدعٍم من الحكومة األمريكية  53افتتحت منظمة اليونيسف بالتعاون مع

التعليم البديل غير الرسمي والتدريب على المهارات الحياتية، وتقدم " مكاني"مواقع وتوفر . ولغاية هذا التاريخ يناير/منُذ كانون الثاني

. مساحات آمنة لألطفال والمراهقين في المجتمعتوفير عن  الالجئين، فضالً السوريين  النفسي واالجتماعي لألطفالخدمات الدعم 

من األوالد والبنات، الذين سجلوا في مواقع أو مراكز  02,333مايو بنحو /ويقدر عدد الذين التحقوا بهذه األماكن حتى نهاية أيار

 06 إلنشاءوتخطط منظمة اليونيسف وشركائها . المخصصة لألطفال والشباب في األردنوغيرها من األماكن الصديقة " مكاني"

 .األشهر المقبلة خاللالمهارات التقنية والبرامج التعليمية األخرى  اتوتعزيز القدرات التكنولوجية لتحسين تدريبمركزاً إضافياً 

  عائالت الالجئين السوريين األكثر ضعفا من  الً طف 12,033 نقدية شهرية لحوالي مـُنحإضافةً لما ُذكَر أعاله، تقدم منظمة اليونيسف

وتهدف هذه المنح المالية إلى . ليسوا بصحبة ذويهم أو االُسر محدودة المواردقاصرين تحتضن سر التي في األردن، بما في ذلك األُ 

طفال والزواج المبكر، وذلك من خالل توفير التمويل المرن مالة األالسلبية مثل عالعيش آليات  علىالضعيفة اعتماد األسر تقليل 

 .باألطفالللنفقات المتعلقة 

  العمليات في عيادة ، إلى إعاقة أبريل/في مخيم الزعتر  لالجئين في األردن منُذ منتصف نيسانأدى انقطاع التيار الكهربائي المتكرر

فقاً لصندوق األمم ذلك وفي مخيم الزعتر، الحوامل السوريات لصحية للنساء على خدمات الرعاية ا التوليد في المخيم، مما يؤثر سلباً 

لتوفير  بديلة حلولٍ ويبحث صندوق األمم المتحدة للسكان في إيجاد . المتحدة للسكان الشريك مع الحكومة األمريكية في الجهد اإلنساني

در جوت. داخل عيادات المخيممعتدلة والحفاظ على درجات حرارة المعدات الطبية الطاقة، بما في ذلك استخدام الطاقة الشمسية لتشغيل 

امرأة، ورعى عمليات توليد  0,533 كثر منألما قبل الوالدة مايو خدمات /اإلشارة إلى أن صندوق األمم المتحدة قدم خالل شهر أيار

فرد، ممن يقيمون في األساس في  23,333لحوالي خدمات الصحة اإلنجابية الصندوق  رَ ــَ إضافةً لذلك، وفَّ . طفل رضيع 553لحوالي 

 .مخيم الزعتر 

  المديرية العامة للمفوضية األوروبية كذلك و األمم المتحدةمن ووكاالت منظمات غير حكومية  مشتركة تتألف منلجنة توجيهية أطلقت

مايو /أيار 20في  بع للخارجية األمريكية، أطلقت، ومكتب السكان والالجئين والهجرة التا(إيكو)للمساعدات اإلنسانية والحماية المدنية 

جميع إلى استهداف " إطار تقييم الضعف"وتسعى خطة . وهي عملية مسح استقصائي اساسي في األردن" إطار تقييم الضعف"خطة 

من بالمائة  06والي ج المسح بأن حوتشير نتائ. الواحدة المساعدات اإلنسانية لالجئين السوريين على أساس تقييم أوجه الضعف لألسرة

من الالجئين السوريين بالمائة  03، وأكثر من األردنيللمعيار يعيشون تحت خط الفقر وفقاً الالجئين السوريين في المناطق الحضرية 
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أو االنخراط في أعمال مهينة أو عالية  تحديات العيش، بما في ذلك التسوللمواجهة  يستخدمون استراتيجيات األزمات أو الطوارئ

 .غير قانونيةالمخاطر أو 

 

 لبنان

  ً2.5من حيث عدد األفراد الالجئين فيه، حيث يستضيف هذا البلد حوالي المرتبة األولى في العالم  وفقاً لألمم المتحدة يحتل لبنان حاليا 

 البالغعدد الالجئين  أصلمن . سكان البالدنسبة عدد من بالمائة  53وهو ما يساو  أكثر من مليون من الالجئين السوريين المسجلين، 

دوالرات  4وفقاً للمعيار اللبناني المقدر بنحو عند أو تحت خط الفقر ممن يعيشون  نسبة النصفمليون نسمة، هنا  حوالي  2.5 تقريبا

 .دوالرات للفرد يومياً مابين دوالرين إلى ثالث للفرد يومياً، حيث يعيش ثلث الالجئين على 

  الجئ سور ، ممن وصلوا إلى  5,633إلغاء تسجيل أكثر من  ة السامية لشؤون الالجئين مؤخراً المفوضيطلبت الحكومة اللبنانية من

علقت مؤقتا جميع أنشطة التسجيل الرسمية لالجئين في يناير، وكانت مفوضية شؤون الالجئين قد /لبنان بعد الخامس من كانون الثاني

بعض الخدمات األساسية ومشروعية اإلقامة لالجئين في  الوصول والحصول علىإمكانيات لبنان، والتي سيكون لها تداعيات على 

من ألمهات الذين يولدون الرضع من األطفال الجدد تسجيل المواليد صندوق األمم المتحدة للسكان أن باإلضافة إلى ذلك، أفاد . لبنان

من األطفال السوريين  25,333ممي للسكان أن حوالي ويقدر الصندوق األ .ال يزال يشكُل تحدياً ، في لبنان السوريات الالجئات

بالمائة فقط من بين هؤالء  02وتشير التقديرات إلى أن حوالي . 5325بداية األزمة السورية في عام  منذُ ا في لبنان الرضع قد ولدو

وبة، كعقد الزواج مثالً، للتقدم األخرى للوثائق الضرورية المطلاألسر من األطفال لديهم شهادات ميالد رسمية، حيث تفتقر العديد 

 .بطلب الحصول على شهادات ميالد لألطفال حديثي الوالدة

  من حيث ارتفاع في حاالت الضعف أجرتها مفوضية شؤون الالجئين مؤخراً حول ظروف المأوى والتسكين، أكدت دراسة استقصائية

 الالجئين يقيمون حالياً بالمائة من  22التقديرات هنا  حوالي نسبة بحسب . جئين السوريين المقيمين في لبنانبين الالالتسكين والمأوى 

وأخرى دون بعد  المكتظة والمباني التي لم تكتملوالشقق  في مساكن غير آمنة، تتضمن التجمعات السكانية العشوائية غير الرسمية

استجابةً لهذه الظروف  .5324بالمائة عن ما كانت عليه الحال في عام  22وهو ما يمثل زيادة بنسبة  إلسكان،المحدد لالمستوى 

مساكن توفير تــُـرّكز وكاالت األمم المتحدة بالتعاون مع الشركاء التنفيذيين وبدعم من الحكومة األمريكية، تــُـرّكز على جهود 

بنية التحتية في المناطق الإلصالح أضرار تأهيل المأوى، مثل إعطاء األولوية  أنشطة إعادةمن خالل  وظروف سكنية أكثُر أمناً 

 .والدعم القانوني لحماية حقوق المستأجرين الحضرية

  تمكن من تحديد وصياغة معايير الستهداف الفئات الضعيفة من السكان،  اإلعدادات الجاريةتمكن برنامج األغذية العالمي ومن خالل

األسر بتجاوز  فبسبب نقا التمويل بدأ برنامج األغذية العالمي. على المساعدات الغذائيةيق لتحصل اُسر الالجئين جديدة قابلة للتطب

 212,333ما يعادل حوالي اُسرة،  02,333يقدر بنحو المسجلين، وعدد هذه االُسر  عدد المستفيدينبين من للخطر قل عرضة األ

. ال يزال من حقهم طلب الدعم في المستقبل ومع ذلكمايو الماضي، /في أيارللمرة األخيرة  قسائم األغذيةلى كانوا قد حصلوا ع شخا

شخا في الحصول على قسائم المساعدات الغذائية الشهرية خالل شهر  056,333أكثر من  الباقون البالغ عددهم وسيستمر

قد الغذائية ما إذا كانت تخفيضات المساعدة فيلتقييم  لية،الحا مراقبة ظروف التغذيةبرنامج األغذية العالمي  سيواصل. يونيو/حزيران

 .أم ال مستويات سوء التغذية لالجئين السوريينرفعت 

 تركيا

  قدمت  ، يونيو/حزيران 26إلى  2من الممتدة  الفترةفي  ن مكتب السكان والالجئين والهجرةبدعم ممفوضية شؤون الالجئين وقدمت

وغير ذلك من " المالءات" فرش األسرةمن  0,333بطانية و  0,333إلى رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية المفوضية 

كما شيدت المفوضية واحدة من العيادات الصحية الجاهزة في مدينة . ركيافي ت لتوزيعها على الالجئين الذين وصلوا حديثاً  المساعدات

لالجئين قدمت جهات أخرى شريكة لمكتب السكان والالجئين والهجرة مستلزمات طبية . أكاكيل التابعة لمحافظة شانلي أورفه

رزمة من مواد اإلغاثة التي من شأنها توفير  2,333، كما وزعت يعبرون الحدود إلى تركيامن الجرحى والمعاقين الذين السوريين 

ما مر العربي التركي وبدعٍم من الحكومة األمريكية بتوزيع من جانبها قامت جمعية الهالل األح. من المدنيين 5,233الفائدة لحوالي 

 .من قناني المياه المعدنية 51,433من حصا البسكويت المدعم عالي السعرات الحرارية وحوالي  03,333يقدر بنحو 

  ممنلتشمل الالجئين السوريين بتوسيع نطاق مساعدات األغذية الطارئة  أن يقوم برنامج األغذية العالمي منالحكومة التركية طلبت 

باإلضافة إلى بالمائة من إجمالي عدد الالجئين السوريين في تركيا  01 نحوتقدر نسبتهم بالمستضيفة، الذين يعيشون في المجتمعات 



 

 

8 

قياسات مع الحكومة التركية على استخدام العالمي ولتلبية هذا الطلب يعمل برنامج األغذية  .السوريين المقيمين في مخيمات الالجئين

غاز  عنتاب ضعفاً في كٍل من محافظات  األكثراألُسر المتضررة األشد، وتحديد  حاالت انعدام األمن الغذائي تقييم الضعف لتمييز

 .وهاتا  وكيليس وشانلي أورفه

 مصر

 في كٍل من محافظة اإلسكندرية يم الحاالت األشد ضعفاً وتقيالحيوية المسجلة  البياناتبرنامج األغذية العالمي على مراجعة  يعمل

بعد االنتهاء من يتوقع البرنامج أنهُ و. في المستقبل والقاهرة ودمياط، للتعرف على حجم المستفيدين الذين سيستهدفون بالمساعدات

العدد اإلجمالي للحاالت سيتراجع بنسبة  أنبيوليو، يتوقع /التحقق من البيانات الحيوية وتقييم الحاالت األكثر ضعفاً في منتصف تموز

 .بالمائة 53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إحاطة موجزة

  تعهةد الةرئيس بشةار 5322 عةام مةارس/آذارشةهر في اعقاب التظاهرات السةلمية التةي خرجةت ضةد الحكومةة السةورية فةي ،

وعنةدها بةدأت القةوات النظاميةة  ،في أن تتجسد علةى األرضومع ذلك فشلت اإلصالحات . األسد بإجراء اصالحات تشريعية

ةـالسورية الموالية للرئيس بشار األسد باسةتخدام العنةف لةردع التظةاهرات، األمةر الةذ  ح الجماعةات المسةلحة علةى الةرد  لَ ـمَّ

 .لالنتقام

 بمدينةة الدوحةة فةي قطةر، شةكلت فصةائل المعارضةة السةورية مظلةة  5325 عةام نوفمبر/في اجتماعٍ عقد خالل تشرين الثاني

وقةةد ". االئةةتالف السةور "وُعرفةةت أيضةاً باسةم " االئةتالف الةةوطني لقةوى الثةورة والمعارضةةة السةورية"نظيميةة ُسةميت بةةـ ت

كةةةانون  22بهةةةذا التحةةةالف باعتبةةةاره الممثةةةل الشةةةرعي للشةةةعب السةةةور  فةةةي ( USG)اعترفةةةت حكومةةةة الواليةةةات المتحةةةدة 

التحةالف السةور  حكومةة سةورية مؤقتةة وهةي معارضةة أنشةأ  5320مةارس عةام /آذار 20وفي  .5325 عام ديسمبر/األول

لحكومة الجمهورية العربيةة السةورية وتتمركةز فةي مواقةع ميدانيةة ال مركزيةة فةي جميةع أنحةاء المنةاطق التةي تسةيطر عليهةا 

 .المعارضة في سوريا

  للضةغط علةى الحكومةة 5324عةام  فبرايةر/شةباط 55فةي  5200تبنى مجلس األمن الدولي التابع لألمم المتحةدة القةرار رقةم ،

السورية والجهات المسلحة الفاعلة األخرى، للسماح بوصول عمال اإلغاثة والمعونات والمساعدات اإلنسةانية دون قيةود فةي 

وحةةدد القةةرار المنةةاطق ذات األولويةةة التةةي تسةةتدعي الحصةةول علةةى مسةةاعدات اإلغاثةةة الطارئةةة، حيةةث تقةةوم األمةةم . سةةوريا

بة شهرية حول متابعة التقدم المحرز في تنفيذ أهةداف القةرار والمكاسةب التةي تتحقةق فةي إمكانيةات المتحدة بنشر تقارير مراق

 .الوصول، وكذلك العقبات المستمرة التي تقف بوجه إمكانيات الوصول إلى المناطق المعنية

  5262تبنى مجلس األمن الدولي باإلجماع، القةرار المةرقم  5324يوليو عام /تموز 24في  ُ جيز لألمةم المتحةدة إدخةال الةذ  يةـ

وإيصال المساعدات اإلنسانية عبر الحدود وخطوط المرور إلى السكان المتضررين من النزاع، دون الحاجة للحصةول علةى 

ويسمح القرار الجديةد لألمةم المتحةدة باسةتخدام أربعةة معةابر حدوديةة مشةتركة مةن تركيةا واألردن . موافقة الحكومة السورية

إلى المعابر األخرى المستخدمة في األساس من قبل وكاالت االمم المتحدة لنقل المساعدات اإلنسانية إلةى  والعراق، باإلضافة

ويةنا القةرار أيضةاً علةى إنشةاء آليةة مراقبةة ومتابعةة تحةت سةلطة األمةين العةام لألمةم المتحةدة بةان كةي مةون . داخةل سةوريا

 .التي ستمر عبر النقاط الحدودية على المواد اإلنسانية فقط وبموافقة وإجماع الدول المجاورة، لضمان احتواء الشحنات

  بالمائةة يعيشةون فةي  03بضمنهم أكثر من  في سوريا، الجئ فلسطيني 263,333ما يقرب من سجلت وكالة األونروا وجود

حةةوظ علةةى حولهةةا بشةةكل مل ومةةامخيمةةات الفلسةةطينيين وولقةةد أثةةر القتةةال العنيةةف فةةي أحيةةاء  .دمشةةق والمنةةاطق المحيطةةة بهةةا

نسبة الالجئين الفلسطينيين النازحين داخلياً في أنحةاء سةوريا تبلةغ  األونروا بأنتُقدر وكالة و. الالجئين الفلسطينيين في سوريا

تستضةيف سةوريا و .بالمائة من المهجرين أو النةازحين إلةى البلةدان المجةاورة 25بالمائة، يضاف إلى ذلك نسبة  23أكثر من 

 .الجئ عراقي متواجدين بشكل أساسي في منطقة دمشق الكبرى 00,233 نحوأيضاً ما يقدر ب
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1025للسنة المالية  والدول المجاورة لهاسوريا  إلى حكومة الواليات المتحدة األمريكيةالمساعدات اإلنسانية المقدمة من 
1

 

 

التنفيذيالشريك  النشاط          المبلغ الموقع 

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

 الشركاء من المنظمات غير الحكومية
(NGO) 

 الزراعة واألمن الغذائي واالنتعاش االقتصاد  وأنظمة السوق، الصحة،
وسلع  الدعم اللوجستيتنسيق الشؤون اإلنسانية وإدارة المعلومات، 

المالجئ ، التدريباتالتغذية والحماية وسياسة إدارة المخاطر واإلغاثة، 
والنظافة العامة ، المياه والصرف الصحيوالتوطين  

 05,020,426$ سوريا

 االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر
(IFRC) والهالل األحمر    

وسلع وإمدادات اإلغاثةالصحة، الدعم اللوجستي   2,000,000 $ سوريا 

(IOM) 1,500,000 $ سوريا الدعم اللوجستي وسلع وإمدادات اإلغاثة المنظمة الدولية للهجرة 

(الفاو) منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة الزراعة واألمن الغذائيتنسيق الشؤون اإلنسانية وإدارة المعلومات،       2,000,000 $ سوريا 

(اليونيسف)منظمة األمم المتحدة للطفولة   
المياه والصرف  تنسيق الشؤون اإلنسانية وإدارة المعلومات،، الصحة

العامة الصحي والنظافة  
 17,500,000 $ سوريا

(UNFPA) والنظافة العامة المياه والصرف الصحي، الحماية، الصحة صندوق األمم المتحدة للسكان   4,500,000$   سوريا 

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية  

 (أوتشا)
  3,000,000$  سوريا تنسيق الشؤون اإلنسانية وإدارة المعلومات

 
اإلدارة والدعمتكاليف    1,506,222 $   سوريا 

للتنمية الدوليةالوكالة األمريكية /إجمالي مساعدات مكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارث  

(USAID/OFDA) 
    $ 114,054,931 

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

 الشركاء من المنظمات غير الحكومية
(NGO) 

المساعدات الغذائية      140,730,941 $   سوريا 

 (الفاو) منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة
 والشركاء من المنظمات غير الحكومية

(NGO) 

الزراعة واألمن الغذائي   
سوريا والدول 

 المجاورة
 $ 2,865,873 

لألمم برنامج األغذية العالمي  
(WFP) المتحدة 

(EMOP) سوريا عمليات الطوارئ في سوريا  $ 155,209,472 

لألمم برنامج األغذية العالمي  
(WFP) المتحدة 

(EMOP)  الطوارئ اإلقليميةعمليات $  مصر  10,028,656 

لألمم برنامج األغذية العالمي  
(WFP) المتحدة 

(EMOP) العراق عمليات الطوارئ اإلقليمية  $ 5,143,575 

لألمم برنامج األغذية العالمي  
(WFP) المتحدة 

(EMOP) األردن عمليات الطوارئ اإلقليمية  $ 55,604,125 

لألمم برنامج األغذية العالمي  
(WFP) المتحدة 

(EMOP) لبنان عمليات الطوارئ اإلقليمية  $ 106,306,994 

لألمم برنامج األغذية العالمي  
(WFP) المتحدة 

(EMOP) تركيا عمليات الطوارئ اإلقليمية  $ 20,016,650 

(USAID/FFP)  الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/مكتب الغذاء من أجل السالمإجمالي مساعدات   $ 495,906,286 

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

 الشركاء من المنظمات غير الحكومية
(NGO) 

التعليم، الصحة، الصحة العقلية، الحماية وشؤون الصحة النفسية، 
والنظافة العامة المياه والصرف الصحيالمأوى وخدمات   

 400,000 $ لبنان

 االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر
(IFRC) والهالل األحمر    

 2,060,000 $ تركيا المساعدات الغذائية

(IOM) النقل عبر الحدود، الصحةاإلغاثةإمدادات  المنظمة الدولية للهجرة ،  
العراق،  مصر،

األردن، لبنان 
 وتركيا 

 $ 7,900,000  

(ICRC) اللجنة الدولية للصليب األحمر 
بناء القدرات، الصحة، إمدادات اإلغاثة والمأوى، خدمات المياه 

 والصرف الصحي والنظافة العامة
األردن ولبنان 

 وسوريا
$ 59,010,000 

(UNDP) برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
الصحة وشؤون المياه  إصالحات البنية التحتية الملحة، التعليم،

دعم المجتمعات التي تستضيف )والصرف الصحي والنظافة العامة 
(الالجئين السوريين  

وتركيا لبنان   $ 12,000,000  
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(UNFPA) حمايةالووبناء القدرات  العقلية الصحة صندوق األمم المتحدة للسكان  

مصر، 
العراق، 

 األردن، 
تركيا، لبنان،   

 $ 4,959,000  

السامية لألمم المتحدة لشؤون المفوضية 
 الالجئين

(UNHCR) 

الحماية،  ،والتوطين المالجئ، التعليم، سلع اإلغاثة، إدارة المخيمات

العامة المياه والصرف الصحي والنظافة  

مصر، العراق، 
األردن، لبنان، 
 سوريا وتركيا

 $ 275,635,000 

(اليونيسف)منظمة األمم المتحدة للطفولة   
التعليم، الصحة، خدمات المياه والصرف الصحي حماية األطفال، 
 والنظافة العامة

مصر، العراق، 
األردن، لبنان، 

 تركيا

 $ 96,433,000  

وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين 
"األونروا"الفلسطينيين   

المياه الغذاء والصحة، الحماية وإمدادات اإلغاثة والمالجئ، التعليم، 
العامة والنظافةوالصرف الصحي   

األردن ولبنان 
 وسوريا

 $76,000,000  

(WHO) 423,000 $ تركيا الصحة منظمة الصحة العالمية  

(STATE/PRM) 533,990,000$  إجمالي مساعدات مكتب السكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية 

 1,143,951,2176 $ 1025سوريا والدول المجاورة لها للسنة المالية  إلى األمريكيةالمقدمة من الحكومة إجمالي المساعدات اإلنسانية  

 

 

  1022المالية  للسنةوالدول المجاورة لها إلى سوريا حكومة الواليات المتحدة األمريكية التي قدمتها المساعدات اإلنسانية 

  

النشاط        الشريك التنفيذي  المبلغ الموقع 

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

(NGO) الشركاء من المنظمات غير الحكومية 

الزراعة واألمن الغذائي واالنتعاش االقتصاد  وأنظمة السوق، الصحة، 

وسلع  الدعم اللوجستيتنسيق الشؤون اإلنسانية وإدارة المعلومات، 
المالجئ ، والتدريباتالتغذية والحماية وسياسة إدارة المخاطر اإلغاثة، 
.والنظافة العامة ، المياه والصرف الصحيوالتوطين  

 244,584,485$ سوريا

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

(PIO) الشركاء من المنظمات الدولية الخاصة     2,000,000 $ سوريا الصحة، الدعم اللوجستي وسلع اإلغاثة 

المتحدة إدارة شؤون السالمة واألمن في األمم  

(UNDSS) 
إدارة المعلوماتتنسيق الشؤون اإلنسانية و   500,000 $ سوريا 

(اليونيسف)منظمة األمم المتحدة للطفولة  العامة المياه والصرف الصحي والنظافة، التغذية، الحماية، الصحة   24,233,333 $ سوريا 

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية  
 (أوتشا)

 تنسيق الشؤون اإلنسانية وإدارة المعلومات
 

 $3,000,000  

(UNFPA) الدعم اللوجستي ومواد اإلغاثة، الحمايةالصحة صندوق األمم المتحدة للسكان ،   4,500,000$   سوريا 

لألمم العالميبرنامج األغذية   
(WFP) المتحدة 

اللوجستي وإمدادات اإلغاثة الدعم $ 5 سوريا  ,233,000  

(WHO) تنسيق الشؤون اإلنسانية وإدارة المعلومات ،الصحة منظمة الصحة العالمية $ 20 سوريا  ,000,000  

 
اإلدارة والدعمتكاليف  $  سوريا  2,466,370 

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

(USAID/OFDA) 
   $ 298,050,855 

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

(NGO) المساعدات الغذائية   الشركاء من المنظمات غير الحكومية $  سوريا  86,015,896 

لألمم العالميبرنامج األغذية   
(WFP) المتحدة 

(EMOP) سوريا عمليات الطوارئ في سوريا  $ 182,845,900 

لألمم برنامج األغذية العالمي  

(WFP) المتحدة 
(EMOP) مصر عمليات الطوارئ اإلقليمية  $ 18,500,000 

لألمم برنامج األغذية العالمي  
(WFP) المتحدة 

(EMOP) العراق عمليات الطوارئ اإلقليمية  $ 10,500,000 
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لألمم برنامج األغذية العالمي  
(WFP) المتحدة 

(EMOP) األردن عمليات الطوارئ اإلقليمية  $ 106,250,000 

لألمم برنامج األغذية العالمي  
(WFP) المتحدة 

(EMOP) لبنان عمليات الطوارئ اإلقليمية  $ 108,750,000 

لألمم برنامج األغذية العالمي  
(WFP) المتحدة 

(EMOP) تركيا عمليات الطوارئ اإلقليمية  $ 28,500,000 

(USAID/FFP)  الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/مكتب الغذاء من أجل السالمإجمالي مساعدات   $541,361,796 

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

(IOM) النقل عبر الحدود، الصحةاإلغاثةإمدادات  المنظمة الدولية للهجرة ،  
مصر، العراق، 

 األردن، 
تركيالبنان،   

 $ 13,800,000  

(NGO) الشركاء من المنظمات غير الحكومية 
الصحة، الحماية، التعليم، المياه والصرف الصحي والنظافة العامة، 

الصحة العقليةالمالجئ، الدعم النفسي واالجتماعي،   

مصر، العراق، 
 األردن، 
تركيالبنان،   

 $ 70,780,865  

(PIO) الشركاء من المنظمات الدولية الخاصة     
، مواد اإلغاثة، المالجئ، المياه والصرف الصحي والنظافة الصحة

 العامة، وبناء القدرات
سوريا، مصر، 
 األردن، لبنان

$40,000,000  

(UNFPA) حمايةالووبناء القدرات  العقلية الصحة صندوق األمم المتحدة للسكان  

مصر، 
العراق، 
 األردن، 
تركيا، لبنان،   

 $ 7,100,000  

 المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين
(UNHCR) 

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

مصر، سوريا، 

العراق، 
 األردن، 
تركيا، لبنان، 
 ً  أقليميا

$371,400,000 

(اليونيسف)منظمة األمم المتحدة للطفولة   
العامة، حماية األطفال  المياه والصرف الصحي والنظافة التعليم،
 والصحة

مصر، العراق، 
األردن، لبنان، 

 تركيا
 $ 115,600,000  

وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين 
"األونروا" الفلسطينيين  

المياه والصرف الغذاء والصحة والتعليم، إمدادات اإلغاثة والمالجئ، 
العامة الصحي والنظافة  

األردن، سوريا، 
 لبنان

 $101,900,000  

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

(STATE/PRM) الخارجية األمريكية إجمالي مساعدات مكتب السكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة   $724,780,865 

 1,564,193,516$ 1022سوريا والدول المجاورة لها للسنة المالية  إلى التي قدمتها الحكومة األمريكيةإجمالي المساعدات اإلنسانية  

1021سوريا والدول المجاورة لها خالل السنة المالية  التي قدمتها حكومة الواليات المتحدة األمريكية إلىالمساعدات اإلنسانية     
1

 
 

 (USAID/OFDA) الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/مكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارث إجمالي مساعدات    $ 252,290,317 

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

(STATE/PRM)  إجمالي مساعدات مكتب السكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية  $ 582,724,280 

 1,228,367,8186 $ 1021سوريا والدول المجاورة لها للسنة المالية  إلىالتي قدمتها الحكومة األمريكية إجمالي المساعدات اإلنسانية 

1021سوريا والدول المجاورة لها خالل السنة المالية  التي قدمتها حكومة الواليات المتحدة األمريكية إلىالمساعدات اإلنسانية 
1

 

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

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

(STATE/PRM  التابع لوزارة الخارجية األمريكيةإجمالي مساعدات مكتب السكان والالجئين والهجرة (   $ 52,359,941  
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  119,055,805 $ 1021سوريا والدول المجاورة لها للسنة المالية  إلى التي قدمتها الحكومة األمريكيةإجمالي المساعدات اإلنسانية 

    
, 1021, 1021المالية سوريا والدول المجاورة لها للسنة  إلىالمقدمة من الحكومة األمريكية إجمالي المساعدات اإلنسانية 

 1025و  1022
$ 4,045,568,356 

 
 

 

2
 .5320تمَّ اعتمادها بالسنة المالية  مليون دوالر، 25.0بحوالي تمَّ االلتزام بالتمويل  5325في السنة المالية ف. تاريخ التعهد أو االلتزام وليس اعتماد األموال وتخصيصها إلىسنة التمويل تُشير  
2
 .5322 يونيو/حزيران 25يوم بها فعلياً ولغاية الملتزم األموال المتوقعة أو ( USAID/OFDA) الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/مكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارثيُمثل تمويل  
0
 .تابعة لوزارة الخارجية األمريكيةمن قبل مكتب السكان والالجئين والهجرة ال 5324االلتزام بها في السنة المالية ليتم  5320في السنة المالية علن عنها اُ مليون دوالر  23يتضمن إجمالي التعهد مبلغ  

 

 

 

 

 

 

 معلومات عامة عن التبرع
 

  إلىإن الطريقة األكثر فاعلية التي يمكن أن يعتمدها الناس في المساعدة بجهود اإلغاثة هي من خالل مساهمتهم بتقديم التبرعات النقدية 

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

 www.interaction.org: االلكتروني التالي الموقعويمكن اإلطالع عليها في . عية في جميع أنحاء العالميرث الطبللكوا

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

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

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

 .غذائياً وثقافياً و بيئياً مة المساعدة المالئ

 يمكن االطالع على مزيد من المعلومات أدناه: 

  1.202.821.1999+أو االتصال على   www.cidi.org :مركز معلومات الكوارث الدولية -

 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  تظهر 

 :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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