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  الرئيسية التطورات

 إلى يؤدي قد إدلب محافظة على السورية العربية الجمهورية حكومة من متوقًعا هجوًما أن المتحدة األمم ُتقدر 

  السيطرة. خطوط وتغير األمن النعدام نظًرا سوريا غرب شمالي في شخصاً  900,000 إلى يصل ما نزوح

 مساعدات لتوفير الغربي الشمال في لالستجابة االستعداد خطة مؤخًرا المتحدة األمم أصدرت لذلك، استعداًدا

 دة،المتح الواليات حكومة شركاء تشمل والتي اإلغاثة، منظمات وتقوم  الهجوم. من المتضررين للسكان إنسانية

 إلمكانية المحتملة الخسارة آثار من للحد االستجابة جهود نطاق لتوسيع والتحضير مسبًقا اإلغاثة مواد بوضع

  المتضررة. المناطق إلى الوصول

 على االتحادية روسيا وحكومة السورية العربية الجمهورية كومةح شنتها التي الجوية الضربات أدت وقد 

 حلب محافظتي في مختلفة مواقع إلى شخصاً  33,800 من يقرب ما نزوح إلى والالذقية وإدلب حماة محافظات

 المتحدة. األمم به أفادت لما وفًقا سبتمبر/أيلول، 12-1 من اعتباًرا وإدلب

 حكومة نجاح أعقاب في رأسهم مسقط إلى العودة سوريا غرب جنوبي في داخلًيا النازحون األشخاص ويواصل 

 ما أغسطس/آب، منتصف من اعتباًرا  يوليو/تموز. أواخر في المنطقة استرداد يف السورية العربية الجمهورية

 مساعدات إلى بحاجة يزالون وال والقنيطرة درعا محافظتي في نازحين يزالون ال شخصاً  57,000 بنحو ُيقدر

 لألمم التابع األمن مجلس قرار بموجب األردن من الحدود عبر المساعدات توقف بسبب وخصوًصا إنسانية،

   .2165 رقم المتحدة

 اإلغاثة ومنسق اإلنسانية للشؤون المتحدة لألمم العام األمين وكيل لوكوك، مارك التقى أغسطس/آب، أواخر في 

 وضعوا حيث دمشق العاصمة في السورية العربية الجمهورية حكومة في مسؤولين مع الطوارئ، حاالت في

 دوالر مليار 3,3 الخطة تتطلب  .2018 لسنة سوريا في اإلنسانية االستجابة خطة على األخيرة اللمسات

 شهري بين ما الفترة في سوريا في تقريًبا شخصاً  مليون 13 لعدد اإلنسانية االحتياجات لتلبية أمريكي

 قد المانحة الدولية الجهات كانت سبتمبر/أيلول، منتصف من بداية  األول. وديسمبر/كانون الثاني يناير/كانون

 الشؤون لتنسيق لمتحدةا األمم مكتب بحسب اإلنسانية، االستجابة لخطة أمريكي دوالر مليار 1,5 بمبلغ ساهمت

 .اإلنسانية

 

                                                                                            
 (USAID/OFDA) الدولية للتنمية األمريكية للوكالة التابع الكوارث حاالت في األمريكية الخارجية المساعدات مكتب 1

  (USAID/FFP) الدولية للتنمية األمريكية للوكالة التابع السالم أجل من الغذاء مكتب 2

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

  اإلنسانية المساعدات تمويل  
   2018-2012 المالية للسنة سوريا في االستجابة أجل من  

1OFDA/USAID 1,573,549,824أمريكي دوالر 

2FFP/USAID 2,748,108,494أمريكي دوالر 

3PRM/State 4,315,467,451 أمريكي دوالر 

 أمريكي دوالر 8,637,125,769

 

  المهمة النقاط

 900,000 إلى يصل ما لنزوح المتحدة األمم تتأهب 

 العربية الجمهورية حكومة هجمات من تقريًبا شخصاً 

 إدلب على السورية

 الجمهورية حكومة شنتها التي الجوية الضربات أدت 

 حماة على االتحادية روسيا وحكومة السورية العربية

 أوائل في شخصاً  33,800 نزوح إلى والالذقية وإدلب

  سبتمبر/أيلول شهر

 نازحين شخًصا 57,000 إلى يصل ما هناك يزال ال 

 والسويداء والقنيطرة درعا في

 في الصحية والمرافق المستشفيات من بالمئة 50 نحو 

 مغلقة أو جزئًيا للعمل صالحة غير سوريا

 

 معقدة طوارئ حالة - سوريا 
    2018 سبتمبر/أيلول 14                           2018 المالية السنة ،11 رقم الوقائع صحيفة

  األرقام على سريعة نظرة

 مليون 13
  اإلنسانية المساعدة إلى حاجةب شخص

  سوريا في
 2018 يونيو/حزيران - المتحدة األمم

  مليون 5,9
  سوريا في (IDPs) داخلًيا نازح شخص

 2018 أغسطس/آب - المتحدة األمم

  مليون 4
 حكومة مساعدات على يحصلون شخص

 شهرًيا سوريا في (USG) المتحدة الواليات

 2018 يونيو/حزيران - المتحدة الواليات حكومة

  مليون 5,6
 المجاورة البلدان في سوري الجئ

 -الالجئين لشؤون المتحدة لألمم السامية المفوضية

 2018 سبتمبر/أيلول

 مليون 3,6
  تركيا في سوري الجئ

 -الالجئين لشؤون المتحدة لألمم السامية المفوضية

 2018 سبتمبر/أيلول

976,002 
 لبنان في سوري الجئ

 - الالجئين لشؤون المتحدة لألمم السامية المفوضية

 2018 يوليو/تموز

670,429 
 األردن في سوري الجئ

 -الالجئين لشؤون المتحدة لألمم السامية المفوضية

 2018 سبتمبر/أيلول

249,213 
 العراق في سوري الجئ

 - الالجئين لشؤون المتحدة لألمم السامية المفوضية

 2018 يوليو/تموز

438,000 
 سوريا في فلسطيني الجئ

 في فلسطين الجئي وتشغيل لغوث المتحدة األمم وكالة

 2018 يوليو/تموز - األدنى الشرق

 

 معقدة طوارئ حالة - سوريا 
 2018 سبتمبر/أيلول ١٤                            2018 المالية السنة ،11 رقم الوقائع صحيفة



 2 

  اإلنسانية المساعدات إلى والوصول والنزوح األمن انعدام
 

 خطابات إصدار في والتأخر السورية العربية الجمهورية حكومة من الصادرة الموافقات نقص مثل البيروقراطية، والعوائق األمن انعدام يزال ال 

 في بما السكان، من الضعيفة الفئات إلى المساعدات تقدم التي اإلنسانية المنظمات تعرقل وأنواعها المؤن كميات على المفروضة والقيود التسهيالت

 لما وفًقا يوليو/تموز، أواخر من بداية إليها الوصول يصعب مناطق بأنها المتحدة األمم حددتها مناطق في يعيشون كانوا تقريًبا شخصاً  مليون 1,5 ذلك

 المحتدم والعنف راتالمتفج من الحرب ومخلفات عليها المفروضة والقيود الحدود إغالق يحول ذلك، على عالوة  المتحدة. األمم تقارير به أفادت

 إلى الوصول في اإلغاثة منظمات نجحت لذلك، نتيجة   المتضررة. المناطق إلى اإلغاثة وكاالت وصول دون المسلحة المعارضة جماعات وتدخل

 -الثاني /كانونيناير من بداية إليها الوصول يصعب والتي المحاصرة المناطق في يقيمون الذين المحتاجين األشخاص من فقط بالمئة 13

   المتحدة. األمم بحسب يونيو/حزيران

 6036 إلى 2018 بداية منذ المدنيين القتلى عدد إجمالي يصل وبذلك أغسطس/آب، شهر خالل مدنًيا 391 عن يقل ال ما سوريا في النزاع قتل 

 االتحادية روسيا وحكومة السورية العربية الجمهورية حكومة شنتها التي العسكرية العمليات قتلت  .اإلنسان لحقوق السورية بكةالش ببحس ،شخصاً 

  أغسطس/آب شهر خالل المدنيين القتلى عدد انخفض وقد   .اإلنسان لحقوق السورية الشبكة تقارير بحسب الفترة، هذه خالل شخصاً  4419

   سوريا. في العسكرية العمليات عدد النخفاض نظًرا مدنًيا، 866 قتل ثحي يوليو/تموز، بشهر مقارنة بالمئة 55 بنسبة

 

 سوريا وجنوبي وسط

 جنوب استرداد في السورية العربية الجمهورية حكومة نجاح أعقاب في والقنيطرة درعا في رؤوسهم مساقط إلى العودة النازحون السكان يواصل 

 شخصاً  184,000 من اإلقليم في داخلًيا النازحين األشخاص عدد انخفض أغسطس/آب، 16-1 من بداية   يوليو/تموز. أواخر في سوريا غربي

   المتحدة. األمم تقارير به أفادت لما وفًقا ،شخصاً  57,000 إلى تقريًبا

 في  األردن. من الحدود عبر المساعدات توقف بسبب والسيما إنسانية، مساعدات إلى بحاجة داخلًيا النازحون واألشخاص العائدون يزال ال  

 بينما درعا، مدينة في شخصاً  32,500 من يقرب ما إلى أخرى إغاثة ومواد عامة نظافة أدوات السوري العربي األحمر الهالل دمق أغسطس/آب، 9

 والنظافة الصحي والصرف والمياه والتغذية الصحة مساعدات بتوفير السوري العربي األحمر الهاللو ةالمتحد األمم بين المشترك فريقال قام

 تزال ال ذلك، من وبالرغم  أغسطس/آب. 16 في درعا في الشام ُبصرى بلدة في لالحتياجات سريع تقييم أجرى كما شخصاً  7500 إلى الشخصية

 تقييم وإجراء السكان من الضعيفة الفئات إلى اإلنسانية المساعدات لتوصيل المبذولة الجهود تعرقل الوصول في عقبات تواجه اإلغاثة وكاالت

 حكومة ألن القنيطرة في اإلنسانية باالحتياجات المتعلقة المعلومات في نقًصا اإلنسانية المنظمات تواجه  سوريا. غربي جنوب في لالحتياجات

   لالحتياجات. تفصيلية تقييمات إلجراء المستمر الوصول بإمكانية المتحدة األمم لوكاالت تسمح لم السورية العربية الجمهورية

   القطاع في والسيما العيش، سبل فرص على أثر مما جسيًما، ضرًرا سوريا جنوبي في والقرى البلدات من عدد في التحتية بالبنية الصراع أضر 

 والعائدين النازحين من الكثير يمتلك ال سوريا، جنوبي في المناطق بعض في األسواق فتح إعادة من الرغم وعلى  المتحدة. األمم بحسب الزراعي،

 لتوزيع السكان من الضعيفة الفئات إلى الوصول من اإلغاثة منظمات منع إلى بعينها مناطق في األمن انعدام يؤدي كما  الغذاء. لشراء يكفي دخال

 العربية الجمهورية حكومة ضهاتفر التي األمنية واإلجراءات المدنية الوثائق نقص أدى ذلك، إلى باإلضافة  المتحدة. األمم تقارير بحسب الغذاء،

 المنفجرة، غير بالذخائر التلوث مستوى في شديد ارتفاع بحدوث اإلغاثة وكاالت أفادت كما  السكان. حركة عرقلة إلى الباهظة النقل ونفقات السورية

   المتحدة. األمم بحسب المحيطة، والمناطق درعا في اليرموك نهر في السيما

 

 سوريا غرب شمالي
 اإليرانية الحكومة حددتها التي التصعيد خفض مناطق أربعة من واحدة وهي إدلب، في التصعيد خفض منطقة في تقريًبا شخصاً  مليون 3 يقيم 

 2,1 يوجد الراهن الوقت في  والالذقية. وإدلب وحماة حلب مناطق من وتتألف ،2017 أغسطس/آب في التركية والحكومة االتحادية روسيا وحكومة 

 المتحدة. األمم تقارير بحسب نازحين، شخصاً  مليون 1,4 منهم إنسانية، مساعدات إلى بحاجة المنطقة في شخصاً  مليون

 الغربي الشمال في لالستجابة االستعداد خطة مؤخًرا المتحدة األمم اصدرت إدلب، على السورية العربية الجمهورية حكومة من متوقع لهجوم استعداًدا 

 وشرق حماة وشمال حلب وغرب إدلب تشمل سوريا، غرب شمالي في تقريًبا شخصاً  900,000 إلى اإلنسانية المساعدات وفيرت إلى تهدف وهي

 محورين: من الخطة تتكون  السيطرة. خطوط وتغير األمن انعدام بسبب ينزحون قد الذين فافين وبلدة حلب في رفعت تل ناحية إلى باإلضافة الالذقية

 وموافقة الوصول وضمان أمنية ضمانات تتطلب والتي الحدود، عبر سوريا إلى للوصول تركيا في المتمركزة اإلنسانية ماتللمنظ استجابة خطة

 المحتاجين إلى للوصول اإلنسانية االستجابة خطةو التركية، الحكومة عليها تسيطر يالت المناطق في اإلنسانية المنظمات عمل على التركية الحكومة

   اإلنسانية. المساعدات توصيل على السورية العربية الجمهورية حكومة موافقة تتطلب والتي سوريا، داخل من

 الجمهورية وحكومة التركية الحكومة عليها تسيطر مناطق إلى شخصاً  800,000 إلى يصل ما نزوح إلى الهجوم يؤدي قد االستجابة، خطة بحسب 

 في بما حلب، في والزهراء نبل بلدتي إلى شخصاً  100,000 إلى يصل ما نزوح إلى باإلضافة حلب، وجنوب حماة وشمال إدلب في ريةالسو العربية

 مليون 311 بقيمة تمويل تقديم يلزم أنه المتحدة األمم ُتقدر  سوريا. شرقي شمالي إلى داخلًيا النازحين األشخاص من قليلة أعداد نزوح احتمال ذلك

 المياه وأنشطة والمأوى والحماية الصحية الرعاية وخدمات والغذاء الطارئة اإلغاثة مواد تشمل ،للحياة المنقذة مساعدات لتوفير أمريكي دوالر

 الواليات حكومة شركاء ذلك في بما اإلغاثة، منظمات وتستعد  إدلب. على الهجوم من المتضررين السكان إلى الشخصية والنظافة الصحي والصرف

   مسبًقا. اإلغاثة مواد تضع وهي االستجابة جهود لتكثيف المتحدة،
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 حماة شمال على االتحادية روسيا وحكومة السورية العربية الجمهورية حكومة شنتها التي الجوية الضربات أدت سبتمبر/أيلول، 12-1 من بداية 

 األمم به أفادت لما وفًقا حلب، في عفرين ومنطقة إدلب غرب وشمال شمال في مناطق إلى تقريًبا شخصاً  33,800 نزوح إلى والالذقية إدلب وجنوب

 14و أسرهم، أفراد مع منهم بالمئة 29 يقيم كان حيث مخيمات، إلى النازحة األسر من تقريًبا بالمئة 47 انتقلت سبتمبر/أيلول، 9 من بداية  المتحدة.

 األشخاص ومواقع أعداد أن المتحدة األمم لفتت  مستأجرة. شقق في يقيمون كانوا بالمئة 10و رسمية غير مستوطنات في يقيمون كانوا بالمئة

 من المدعومة المستشفيات من عدد إغالق إلى ةالجوي الضربات أدت ذلك، على عالوة   متقلًبا. الموقف يزال ال حيث تتذبذب قد داخلًيا النازحين

 حماة في زيتا كفر ناحية في حكومية غير منظمة من مدعومة مستشفى قامت سبتمبر/أيلول، 6 في  المتضررة. المناطق في حكومية غير منظمة

 تقدم والتي

 بالمستشفى، جسيم ضرر إحداث في مزعومة جوية ةضرب تسببت أن بعد أعمالها بإيقاف شهرًيا بالمتوسط إصابة 200 وعالج طبية استشارة 780

 مدعومة مستشفيات إغالق إلى الدفع إلى سبتمبر/أيلول 8 في عنها اإلبالغ تم التي الجوية والضربات الجوي القصف أدى كما  المتحدة. األمم بحسب

  حماة. شمال في اللطمة وبلدة إدلب جنوب في حاس بلدة في حكومية غير منظمات من

 التي المجتمعات نصف عن يزيد لما أغسطس/آب شهر في اتقييم ريتش مبادرة أجرت إدلب، في عسكري هجوم شن احتمال من للمخاوف نظًرا 

 جهود وتنوير المعلومات في الفجوات على للتعرف وإدلب وحماة حلب مناطق في 700 وعددها المسلحة المعارضة جماعات لسيطرة تخضع

 السالمة تهدد التي المتزايدة األخطار من رئيسي بشكل بالقلق المحيطة والمناطق إدلب في المقيمون يشعر لتقييم،ا بحسب  اإلنسانية. االستجابة

 التي المجتمعات من تقريًبا بالمئة 50 ذكر   الحركة. على المفروضة والقيود والخطف المبكر والزواج الجوي القصف تهديدات تشمل التي والحماية،

 مالجئ في منهم بالمئة 80 من يصل ما يقيم كان والذي داخلًيا، النازحين لألشخاص بالنسبة والسيما أساسية، حاجة باعتباره المأوى للتقييم خضعت

 الوجبات حجم تخفيض تشمل سلبية، تأقلم إستراتيجيات تبني للتقييم خضعت التي المجتمعات من بالمئة 60 من أكثر أفادت ذلك، على عالوة  مكدسة.

 عقبات وجود بالمئة 90 من أكثر أفاد كما الدخل، لنقص نظًرا الغذائية االحتياجات تلبية أجل من الوجبات بعض تناول وعدم نتاجيةإ أصول وبيع

   الطبية. واللوازم الكوادر ونقص الطبيبات عدد وقلة المتاحة الصحية الرعاية مرافق نقص تشمل الصحية، الرعاية خدمات إلى الوصول تعرقل

 
 

 الشخصية والنظافة الصحي والصرف والمياه الصحة

 الصحية الرعاية مراكز من بالمئة 50 من وأكثر مستشفى 111 عددها البالغ سوريا في العامة المستشفيات من تقريًبا بالمئة 50 من يقرب ما 

 يزال وال  أغسطس/آب. منتصف في الصحة مجموعة أفادت كما مغلقة، أو جزئًيا للعمل صالحة غير مركز 1800 عددها البالغ البالد في األساسية

 تحديات تمثل الشخصية والنظافة الصحي والصرف المياه خدمات ومحدودية السارية األمراض انتقال وزيادة الصحية الرعاية كوادر في العجز

 سوريا. في الطوارئ حاالت في للصحة االستجابة لجهود

 مسبًقا، الشخصية والنظافة الصحي والصرف المياه لوازم بوضع )اليونيسف( للطفولة المتحدة األمم منظمة قامت إدلب، على متوقع لهجوم استعداًدا 

 الوةع  المنظمة. تقارير بحسب إدلب، في شخصاً  200,000 من يقرب لما المياه تخزين ومواد المياه تطهير ومواد الشخصية النظافة أدوات وتشمل

 حلب على الطبية المستلزمات من طن 25 من أكثر المتحدة الواليات حكومة وشريك المتحدة لألمم التابعة العالمية الصحة منظمة وزعت ذلك، على

 والمدعومة الحكومية غير للمنظمات التابعة 3 عددها البالغ الصحية والمرافق 9 عددها البالغ المتنقلة الطبية الفرق لتوسيع وتخطط أغسطس/آب في

  سوريا. غرب شمالي في الصحية الرعاية خدمات تقدم والتي العالمية الصحة منظمة من

 من أكثر إلى للحياة المنقذة الصحية الرعاية خدمات العالمية الصحة منظمة قدمت أغسطس/آب، منتصف وحتى يونيو/حزيران منتصف من بداية 

 عالج أدوات شملت والتي الطبية، اللوازم من مترًيا طًنا 60 من أكثر األممية الوكالة قدمت الفترة، هذه خالل  سوريا. جنوبي في شخصاً  900,000

 الصحة منظمة تدعم كما  والسويداء. والقنيطرة درعا محافظات إلى حالة 312,000 من أكثر لعالج تكفي وأدوية واإلصابات والجراحة الحروق

  قبل. من المسلحة المعارضة جماعات لسيطرة تخضع كانت والتي سوريا جنوبي مناطق في يعمل الذي الوحيد الدم كبن العالمية

 وعيادات ثابتة طبية نقاط خالل من والتغذية الصحية الرعاية خدمات العالمية الصحة منظمة من المدعومة الصحة منظمات تقدم والقنيطرة، درعا في 

 0025 من أكثر القنيطرة في المنظمات قدمت بينما استشارة 19,000 من أكثر درعا في الصحة وكاالت قدمت يونيو/حزيران، منتصف منذ  متنقلة.

 الصحة منظمة دعمت كما  بديلة. مؤقتة مخيمات في إيوائهم يتم الذين داخلًيا النازحين األشخاص إلى المتنقلة، الفرق خالل من أكثرها استشارة،

  ج.العال من المزيد لتلقي ودمشق درعا مدينتي في مستشفيات إلى سوريا جنوبي في خطيرة بإصابات امصاب شخصا 360 من أكثر تحويل العالمية

 اإلصابة عن للكشف والقنيطرة درعا في طفال 15,000 من أكثر العالمية الصحة منظمة من المدعومة اإلغاثة منظمات فحصت ذلك، إلى باإلضافة

 الحاد. التغذية بسوء
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 والتغذية الغذائي األمن

 آخرين شخصاً  مليون 4,5 إلى باإلضافة سوريا، في شخصاً  مليون 6,7 عن يزيد غذائًيا اآلمنين غير األشخاص عدد كان أغسطس/آب، 31 من بداية 

 األمريكية للوكالة التابع السالم أجل من األغذية مكتب وشريك المتحدة لألمم التابع العالمي األغذية برنامج بحسب ي،الغذائ األمن النعدام عرضة

 أنحاء جميع في شخصاً  مليون 2,9 عن يزيد ما إلى غذائية مساعدات العالمي األغذية برنامج سل م الغذائية، لالحتياجات لالستجابة  الدولية. للتنمية

 665,000 بنحو ُيقدر ما إلى الطارئة الغذائية المساعدات سلمت أنها األممية الوكالة أفادت ذلك، على عالوة  أغسطس/آب. شهر خالل سوريا

 سبتمبر/أيلول. 6-1 من بداية سوريا أنحاء جميع في شخصاً 

 إلطعام لألكل جاهزة اً حصص مسبًقا العالمي األغذية برنامج وضع إدلب، في السورية العربية الجمهورية حكومة من عسكري لهجوم ستعداًداا 

 180,000 لدعم تكفي غذائية مؤن العالمي األغذية برنامج يمتلك ذلك، على عالوة  سبتمبر/أيلول. 7 من بداية أسبوع لمدة تقريًبا شخصاً  850,000

 الحاجة. عند إضافية لوازم توفير على قدرته مع شهور، ثالثة إلى تصل لمدة إدلب في وطفال امرأة

 والقنيطرة درعا في التغذية بسوء اإلصابة عن للكشف فحوص إلى خضعوا الذين 4130 عددهم والبالغ وأقل الخامسة عمر في األطفال بين من 

 طفاًل  20و عتدلالم الحاد التغذية بسوء بينمصا طفاًل  80 من أكثر وعالجت اإلنسانية الوكاالت رصدت أغسطس/آب، 14-1 من بداية والسويداء

 التغذية بسوء مصابين كانوا طفال 18,700و طفال 65,000 من يقرب ما باإلجمال،  المتحدة. األمم بحسب ،الوخيم الحاد التغذية بسوء ابونمص

 العالمي. األغذية برنامج تقارير به أفادت لما وفًقا أغسطس/آب، أوائل من بداية الترتيب، على الوخيم الحاد التغذية بسوءو المعتدل الحاد

 

 

 الالجئين مساعدة

 إلى والمهاجرين، والالجئين للسكان األمريكية الخارجية وزارة مكتب شريك وهو ،الالجئين لشؤون المتحدة لألمم ةالسامي المفوضية مكتب وصل 

 -الثاني /كانونيناير من بداية أمريكي دوالر مليون 28 بلغت متعددة ألغراض نقدية مساعدات لهم وقدم األردن في الجئة سورية أسرة 27,000

 تأجير في النقدية المساعدات استخدمت األسر من بالمئة 80 من أكثر أن الالجئين ونلشؤ المتحدة لألمم السامية المفوضية أفادت يونيو/حزيران.

 جميع لتلبية تكفي لم المساعدات أن المستفيدة األسر من العديد لفتت  أخرى. عامة نفقات والمرافق والصحة الغذاء تكاليف شكلت بينما السكن،

  المشاركين. الالجئين من بالمئة 20 من ألكثر للدخل لوحيدا المصدر هي النقدية المساعدات كانت وقد  الصحية. الرعاية خدمات والسيما االحتياجات،

 من بالمئة 100 من يقرب ما أفاد حيث الحماية، ظروف على النقدية البرامج أثر الالجئين لشؤون المتحدة لألمم السامية المفوضية تراقب كما

 النقدية. المساعدات استخدام بشأن األسر داخل خالفات وجود عدم المستفيدون

 في سوريين الجئين بين كانت منها بالمئة 22 بالحصبة، مؤكدة إصابة 810 اإلغاثة منظمات سجلت يوليو/تموز، -الثاني يناير/كانون الفترة من بداية 

 العامة الصحة ةووزار األمريكية، الخارجية لوزارة التابع والهجرة والالجئين السكان مكتب شريكة اليونيسيف، وتعمل   المتحدة. لألمم وفًقا لبنان،

 مكتب من بدعم  .2018 سنة في طفل 47,600 من يقرب ما تحصين تم حيث المرض، تفشي على للسيطرة التحصين جهود توسيع على اللبنانية

 إلى الطارئة الشخصية والنظافة الصحي والصرف المياه مستلزمات أيًضا اليونيسف قدمت والمهاجرين، والالجئين للسكان األمريكية الخارجية وزارة

 أغسطس/آب. من بداية لبنان في رسمية غير مستوطنات في يقيمون سوري الجئ 182,000 من يقرب ما
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$1 241 031 330 

$1154 241 785 

 $365 486 828 $359 019 109 

$184 524 248 
 $167 163 747 

$116 684 804 $90 000 000  $65 668 011  $36 785 493 $35 909 091 

 هولندا استراليا السويد الكويت اليابان النرويج كندا ألمانيا المملكة المتحدة حكومة الواليات المتحدة اللجنة األوروبية

 *٢٠١٨التمويل اإلنساني عام 
 لكل متبرع

  السياق

 إصالحات بإجراء األسد بشار الرئيس تعهد ،2018 مارس/آذار في السورية العربية الجمهورية حكومة ضد السلمية المظاهرات انطالق عقب 

 المظاهرات مواجهة في األسد بشار للرئيس الموالية السورية العربية الجمهورية حكومة قوات وشرعت تتحقق لم اإلصالحات أن إال  تشريعية.

  االنتقام. إلى المسلحة المعارضة جماعات دفع ما وهو بالعنف

 الوطني االئتالف وهو تنظيمية، مظلة السورية المعارضة فصائل شكلت بقطر، الدوحة في 2012 الثاني نوفمبر/تشرين في ُعقد اجتماع خالل 

 للشعب شرعًيا ممثاًل  باالئتالف المتحدة الواليات حكومة اعترفت  السورية. المعارضة ائتالف باسم أيًضا والمعروفة والمعارضة، الثورة لقوى

 تعارض التي المؤقتة السورية الحكومة السوري االئتالف أسس ،2013 مارس/آذار 19 بتاريخ  .2018 األول ديسمبر/كانون 11 في السوري

 سوريا. في المعارضة عليها تسيطر التي المناطق في مركزية غير مواقع في تتمركز والتي السورية العربية الجمهورية حكومة

 المساعدات بتوصيل المتحدة لألمم سمح الذي 2165 رقم األمن مجلس قرار المتحدة لألمم التابع األمن مجلس تبنى ،2014 يوليو/تموز 14 في 

 القرار سمح  السورية. العربية الجمهورية حكومة من إذن دون النزاع من المتضررين السكان إلى النزاع خطوط وعبر الحدود عبر اإلنسانية

 أجل من بالفعل المتحدة األمم وكاالت تستخدمها أخرى معابر إلى باإلضافة والعراق واألردن تركيا من معابر ةأربع باستخدام المتحدة لألمم

 المجاورة البلدان وبموافقة المتحدة لألمم العام األمين إشراف تحت للمراقبة آلية القرار وضع كما   سوريا. إلى اإلنسانية المساعدات توصيل

 عدة المتحدة لألمم التابع األمن مجلس تبنى الحًقا،   فقط. إنسانية مواد على تحتوي الحدودية النقاط هذه عبر توصيلها يتم التي المواد أن لضمان

 مجلس تبنى حيث 2017 األول كانون ديسمبر/ في صدر آخرها ،2165 رقم المتحدة لألمم التابع األمن مجلس قرار تفويض لتجديد قرارات

  .2019 الثاني يناير/كانون حتى الممنوحة الصالحيات بمد 2393 رقم القرار المتحدة لألمم التابع األمن

 في يزالوا ال افلسطيني االجئ 438,000 بنحو ُيقدر ما أن )األونروا( األدنى الشرق في فلسطين الجئي وتشغيل إلغاثة المتحدة األمم وكالة ُتقدر 

 دمشق مدينة في يقيمون كانوا الذين النزاع بدء قبل ،اً شخص 560,000 وعددهم األونروا لدى المسجلين من بالمئة 80 من ثرأك أي سوريا،

 في الفلسطينيين بالالجئين الشديد الضرر إلحاق إلى بها المحيطة والمناطق الفلسطينية واألحياء المخيمات بعض في العنيف االقتتال أدى  وحولها.

 االجئ 110,000 إلى باإلضافة سوريا داخل نزحوا ينيينالفلسط الالجئين من %60 من يقرب ما أن إلى األونروا تقديرات وتشير   سوريا.

 منطقة في معظمهم يتركز اللجوء، يطلبون اوأشخاص اعراقي االجئ 34,000 بنحو يقدر ما سوريا ويؤت كما   سوريا. خارج إلى نزحوا افلسطيني

  أخرى. بلدان من باالهتمام اجدير االجئ 3,200 من أكثر إلى باإلضافة الكبرى، دمشق

 

*
 حكومة أرقام تتوافق حين في ،2018 التقويمي العام أثناء في المقررة الدولية االلتزامات إلى وتستند المتحدة لألمم التابعة المالي التعقب خدمة مع الدولية األرقام جميع تتوافق  .2018 سبتمبر/أيلول 14 من اعتباًرا التمويل أرقام

ح المتحدة الواليات حكومة تمويالت وتعكس المتحدة الواليات حكومة مصادر مع المتحدة الواليات  .2017 األول تشرين /أكتوبر 1 في بدأت التي - 2018 المالية للسنة علًنا هاب الُمصرَّ
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2018 المالية السنة في سوريا في االستجابة أجل من المتحدة الواليات حكومة من المقّدمة اإلنسانية المساعدات تمويل
1

 

 المبلغ الموقع النشاط المنفِّذ الشريك

الدولية للتنمية األمريكية للوكالة التابع الكوارث حاالت في األمريكية الخارجية المساعدات مكتب
2

 

 الحكومية غير المنظمات من الشركاء

 الشؤون تنسيق الصحة، السوق، ونظم االقتصادي االنتعاش الغذائي، واألمن الزراعة
 النقدية المساعدات اإلغاثة، مواد اللوجستي، الدعم المعلومات، وإدارة اإلنسانية
 والصرف المياه خدمات توفير والمستوطنات، المأوى الحماية، األغراض، متعددة
 الشخصية نظافةالو الصحي

  أمريكي دوالر56,740,580  سوريا

 والهالل األحمر الصليب تلجمعيا الدولي االتحاد
  األحمر

  أمريكي دوالر 3,000,401  سوريا والمستوطنات والمأوى والصحة، الغذائي، واألمن الزراعة

  أمريكي دوالر 13,394,072  سوريا الشخصية والنظافة الصحي والصرف المياه خدمات توفير والمستوطنات، المأوى  الدولية الهجرة منظمة

   أمريكي دوالر 4,500,000  سوريا المعلومات وإدارة اإلنسانية الشؤون تنسيق اإلنسانية الشؤون لتنسيق المتحدة األمم مكتب

  أمريكي دوالر 200,000  سوريا المعلومات وإدارة اإلنسانية الشؤون تنسيق  والزراعة األغذية منظمة

  أمريكي دوالر 26,077,692  سوريا  الشخصية والنظافة الصحي والصرف المياه خدمات توفير الحماية، الصحة،  اليونيسيف

  أمريكي دوالر 14,500,000  سوريا  الصحة  العالمية الصحة منظمة

  أمريكي دوالر 6,218,315  سوريا  البرامج دعم  

م التمويل إجمالي  أمريكي دوالر 124,631,060 الدولية للتنمية األمريكية للوكالة التابع الكوارث حاالت في األمريكية الخارجية المساعدات مكتب من الُمقدَّ

  الدولية للتنمية األمريكية /الوكالة السالم أجل من الغذاء مكتب

 الحكومية غير المنظمات من الشريك
 وقسائم السوق، ونظم االقتصادي واالنتعاش الغذاء، أجل من النقدية التحويالت
 التكميلية والخدمات وإقليمًيا، محلًيا الغذاء وشراء الغذائية، المعونات

  أمريكي دوالر60,151,697  سوريا

  أمريكي دوالر 417,117  سوريا إقليمًيا الغذاء شراء الدولية الهجرة منظمة

 العالمي األغذية برنامج
 محلًيا الغذاء وشراء الغذائية، المعونات وقسائم الغذاء، أجل من النقدية التحويالت
 التكميلية والخدمات والتغذية، وإقليمًيا،

  أمريكي دوالر 199,149,656  سوريا

   أمريكي دوالر 11,000,000  مصر  الغذائية المعونات قسائم العالمي األغذية برنامج

   أمريكي دوالر 8,000,000  العراق  الغذائية المعونات قسائم العالمي األغذية برنامج

   أمريكي دوالر 64,000,000  األردن  الغذائية المعونات قسائم العالمي األغذية برنامج

   أمريكي دوالر 95,000,000  لبنان  الغذائية المعونات قسائم العالمي األغذية برنامج

   أمريكي دوالر 13,000,000  تركيا  الغذائية المعونات قسائم العالمي األغذية برنامج

م التمويل إجمالي  أمريكي دوالر 450,718,470 الدولية للتنمية األمريكية للوكالة التابع السالم أجل من األغذية مكتب من الُمقدَّ

 األمريكية الخارجية لوزارة التابع والهجرة والالجئين السكان مكتب

 الحكومية غير المنظمات من الشركاء
 العقلية، الصحة العيش، سبل الصحة، التعليم، النقدي، التمويل على القائمة البرمجة
  االجتماعية النفسية المساعدة الحماية،

   أمريكي دوالر 8,992,255  تركيا لبنان، مصر،

  المنفِّذ الشريك
 خدمات توفير المستوطنات، المأوى، اإلغاثة، مواد الحماية، الصحة، القدرات، بناء
 الشخصية النظافةو الصحي والصرف المياه

  أمريكي دوالر 53,000,000  سوريا األردن،

  اإلغاثة مواد الحماية، العيش، سبل الصحة، التعليم، الحدود، عبور الدولية الهجرة منظمة
 العراق، مصر،
 تركيا األردن،

  أمريكي دوالر 12,300,000

  أمريكي دوالر 3,300,000  تركيا  العيش سبل  الدولية العمل منظمة

  الالجئين لشؤون المتحدة لألمم السامية المفوضية
 المستوطنات، المأوى، اإلغاثة، مواد الحماية، العيش، سبل التعليم، المخيمات، إدارة

 الشخصية النظافةو الصحي والصرف المياه خدمات

 العراق، مصر،
 لبنان، األردن،
 اإلقليم تركيا، سوريا،

  أمريكي دوالر 0318,500,00

  اليونيسيف
 النظافةو الصحي والصرف المياه خدمات التغذية، الصحة، التعليم، الطفل، حماية

  الشباب وبرامج الشخصية
 العراق، مصر،
  تركيا لبنان، األردن،

  أمريكي دوالر176,300,000

  أمريكي دوالر 6,500,000 تركيا لبنان، العراق،  الصحة  العالمية الصحة منظمة

م التمويل إجمالي  أمريكي دوالر578,892,255 األمريكية الخارجية لوزارة التابع والهجرة والالجئين السكان مكتب من الُمقدَّ

   2018 المالية السنة في سوريا في االستجابة أجل من المتحدة الواليات حكومة من المقدمة اإلنسانية المساعدات تمويل إجمالي
 

 أمريكي دوالر 1,154,241,785
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   .2018 أغسطس/آب 20 من اعتباًرا تمويالت من عنه اإلعالن تم ما التمويل أرقام تعكس   رصدها. تاريخ إلى ال األموال، بتقديم التعهد أو االلتزام تاريخ إلى التمويل سنة تشير
2
 البيانات. تطابق عدم بسبب مؤخًرا للتنقيح خضعت التي التمويل أرقام 



 7 

 

  2018-2012 المالية السنة في سوريا في االستجابة أجل من المتحدة الواليات حكومة من المقّدمة اإلنسانية المساعدات تمويل

م التمويل إجمالي  أمريكي دوالر 1,573,549,824 الدولية للتنمية األمريكية للوكالة التابع الكوارث حاالت في األمريكية الخارجية المساعدات مكتب من الُمقدَّ

م التمويل إجمالي  أمريكي دوالر 2,748,108,494 الدولية للتنمية األمريكية للوكالة التابع السالم أجل من األغذية مكتب من الُمقدَّ

م التمويل إجمالي  األمريكية الخارجية لوزارة التابع والهجرة والالجئين السكان مكتب من الُمقدَّ
 

 أمريكي دوالر 4,315,467,451

 أمريكي دوالر 8,637,125,769  2018-2012 المالية السنة في سوريا في االستجابة أجل من المتحدة الواليات حكومة من المقّدمة اإلنسانية المساعدات تمويل إجمالي

 

 

 

  العامة التبرعات معلومات

 تجري التي اإلنسانية للمنظمات النقدية المساهمات تقديم هي اإلغاثة لجهود المساعدة تقديم خاللها من لألفراد ُيمكن التي فاعلية األكثر الوسيلة إن 

الع ُيمكن اإلغاثة. عمليات  الموقع على العالم أنحاء جميع في للكوارث لالستجابة النقدية التبرعات تقبل التي اإلنسانية بالمنظمات قائمة على االط 

 .www.interaction.org اإللكتروني

 ما )غالًبا الدقيقة الضرورية المواد على بالحصول المساعدات لمتخصصي تسمح ألنها النقدية؛ التبرعات الدولية للتنمية األمريكية الوكالة ُتشجع 

 بسرعة نقلها ويمكن المخازن(؛ ومساحة الموظفين ووقت النقل وسائل )مثل النادرة الموارد عن العبء وتخفف المتضررة(؛ المنطقة في ذلك يكون

  وبيئًيا. وغذائًيا ثقافًيا المناسبة المساعدات تقديم وتضمن المنكوبة؛ المنطقة اقتصاد وتدعم النقل؛ تكاليف تحمل ودون فائقة

 خالل: من المعلومات من مزيد على العثور يمكن  

 1.202.661.7710+  على االتصال أو www.cidi.org الدولية: الكوارث معلومات مركز 

 .www.reliefweb.int اإللكتروني الموقع على اإلنساني للمجتمع اإلغاثة بأنشطة المعنية المعلومات على االط الع يمكنك -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األمريكية للوكالة اإللكتروني الموقع على الدولية للتنمية األمريكية للوكالة التابع الكوارث حاالت في الخارجية األمريكية المساعدات مكتب نشرات تظهر

  الرابط عبر الدولية للتنمية
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