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 أبرز التطورات

  نوفمبر إلى مجلس األمن الدولي التابع لألمم المتحدة /تشرين الثاني 4 بتاريخفي خطاب موجه(UNSC) 

فاليري أموس وكيلة األمين العام لألمم المتحدة للشؤون اإلنسانية ومنسقة اإلغاثة في حاالت أعلنت 

 3.9للمساعدة بسبب النزاع السوري قد ارتفع إلى صبحوا بحاجة أعدد الذين بأن  ،(ERC)الطوارئ 

مليون لمن هم بحاجة  8.6بحوالي  3109أبريل /أي بزيادة على الرقم الذي قُدرَّ في نيسان، شخص مليون

إلى ( IDPs)كما رفعت األمم المتحدة أيضاً سقف تقديراتها لعدد األفراد النازحين داخلياً . للمساعدة آنذاك

إلى  4.36في حين كانت تقديرات سابقة قد حصرت عدد النازحين داخلياً مابين  ،صمليون شخ 8.6حوالي 

ولقد ركز بيان وكيلة األمين العام فاليري أموس على تشجيع مجلس األمن الدولي التابع  .مليون شخص 6

تمرار إلى اسلألمم المتحدة للضغط باتجاه زيادة امكانية الوصول وتقديم المساعدات داخل سوريا، مشيرةً 

مليون  9مضي األزمة نحو التدهور المطرد، وإن عدد الالجئين السوريين من المتوقع أن يصل عتبة الـ 

 .3109شخص بحلول نهاية عام 

 الرخو الحادالشلل  مرضمن حاالت حالة  33عن  تقارير تلقي بعد (AFP )لمرض وهي أعراض حادة 

حاالت من  01وجود أكتوبر /تشرين األول 33في ( WHO)شلل األطفال، أكدت منظمة الصحة العالمية 

طفل  011,111والي بمحافظة دير الزور في سوريا، التي تضم ح، (WPV1) 0شلل األطفال البري نوع 

خبراء الصحة التابعون لألمم المتحدة يحذرون  .تحت سن الخامسة، مهددون بخطر اإلصابة بشلل األطفال

من سوريا، قد يعود لضعف أنظمة المراقبة وليس بالضرورة من أن عدم ظهور حاالت في أجزاء أخرى 

 حالياً أنشطة الوقاية البالد وتجري في محافظة دير الزور وكافة أنحاء .لعدم وجود فيروس شلل األطفال

                                                                                           
 
1
 (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
 لالستجابة اإلنسانية في سوريا

3109و  3103للسنة المالية    

دوالر  $271,995,689 USAID/OFDA1 

دوالر  $442,699,121        USAID/FFP2  

دوالر  $635,084,221        State/PRM3  

$1,349,779,031 
 المتحدة الواليات حكومة مساعدات إجمالي
 سوريا في اإلنسانية لإلغاثة( USG) األمريكية

المعقدة الطوارئ حالة ــ ياسور  
لمالي   للسنة  ،2 رقم الوقائع نشرة 2102 نوفمبر/الثاني تشرين 7                                            2102 ةا  

 على موجزة نظرة

 األرقام

مليون  9.3 
 في اإلنسانية للمساعدة بحاجة شخص

 سوريا

3102نوفمبر /تشرين الثاني – المتحدة األمم  

مليون  6.5  
ا النازحين عدد شخص   سوريا في داخليَّ

3102نوفمبر /تشرين الثاني – المتحدة األمم  

مليون  2.2  
المجاورة للدول لجأوا سوري مواطن  

لشؤون المتحدة األمم مفوضية مكتب  

3102نوفمبر /تشرين الثاني – الالجئين   

544,374 
األردن في سوري الجئ  

لشؤون المتحدة األمم مفوضية مكتب  

3102 نوفمبر/تشرين الثاني – الالجئين  

812,321 
لبنان في سوري الجئ  

لشؤون المتحدة األمم مفوضية مكتب  

3102 نوفمبر/تشرين الثاني – الالجئين  

513,157 
تركيا في سوري الجئ  

لشؤون المتحدة األمم مفوضية مكتب  

3102 نوفمبر/تشرين الثاني – الالجئين  

199,985 
العراق في سوري الجئ  

لشؤون المتحدة األمم مفوضية مكتب  

3102نوفمبر /تشرين الثاني – الالجئين  

125,983 
مصر في سوري الجئ  

لشؤون المتحدة األمم مفوضية مكتب  

3102نوفمبر /تشرين الثاني – الالجئين  

 

 

 

 أهم األحداث
  االمم المتحدة ترفع سقف تقديراتها لعدد الناس

 3.9الذين باتوا بحاجة للمساعدة في سوريا إلى 

بالمائة من نسبة سكان  43مليون، أي ما يعادل 

 .سوريا

  منظمة الصحة العالمية لألمم المتحدة(WHO )

إصابات بفيروس شلل األطفال  01تؤكد وجود 

 .بمحافظة دير الزور( WVP1) 0البري نوع 

 طعيم ضد شلل األطفال تجري في حمالت الت

  .الدول المجاورةوأنحاء سوريا  كافة
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ء المنطقة وستنطلق حملة تطعيم واسعة النطاق في جميع أنحا. بها تقارير عن الحاالت المشتبهوالتحصين التي ُخِططَ لها قبل ورود 

في سوريا والدول المجاورة وستستمر لمدة باإلضافة إلطالق أيام وطنية أخرى للوقاية والتحصين ديسمبر، /أوائل كانون األول

 .للحد من انتشار الفيروس أشهر

 زار السيد راجيف شاه مدير الوكالة األمريكية للتنمية الدولية (USAID ) نوفمبر، كجزٍء من /الثانيتشرين  7عمان، األردن في

في ( USAID)لية الـ للوكالة األمريكية للتنمية الدو جولة واسعة في جميع أنحاء المنطقة، تركز على جهود المساعدة اإلنمائية

 مع الجهات الفاعلة المعنية في مجال االستجابة اإلنسانية وقد تضمنت جولة السيد مدير الوكالة عقد اجتماعاتٍ . الشرق األوسط

 .لسوريا في كٍل من األردن وسوريا

  

 جهود إيصال المساعدات اإلنسانية

 

 من المدنيين  0,611لحوالي  ورية وقوات المعارضة السورية، سـُِمحَ العربية الس ةفي أعقاب مفاوضات جرت بين حكومة الجمهوري

وذلك وفقاً لتقارير وسائل اإلعالم الدولية  بمغادرة بلدة المعضمية المحاصرة، التي تقع غرب منطقة الغوطة جنوب غرب دمشق،

ووفقاً لألمم المتحدة فإن . ، حيث ساعدت منظمة الهالل األحمر العربي السوري في عملية اإلخالءأكتوبر/تشرين األول 33في 

. أكتوبر/شخص من البلدة في منتصف تشرين األول 4,111إلى  9,111حكومة الجمهورية العربية السورية قد قامت بإخالء مابين 

 03,111البقاء في المعضمية على الرغم من أن األرقام تتصاعد على نحٍو كبير لتصل في أعالها إلى اآلالف من الناس ولقد قرر 

  .بحسب المعارضةوذلك شخص، 

 

 شلل األطفال

  أكتوبر أكدت منظمة الصحة العالمية /تشرين األول 33في(WHO ) حاالت إصابة بشلل األطفال في محافظة دير  01وجود

الذي لم ( WPV1) 0العينات كانت ايجابية فيما يتعلق بوجود فيروس شلل األطفال البري نوع نتائج ووفقاً للمنظمة فإن . الزور

عند  متوقفاً وبالنسبة لمنظمة الصحة العالمية فإن العدد الرسمي للحاالت المشتبه بها ال يزال . 0333عام يُكتشف في سوريا منُذ ال

 .33الرقم 

  حيث الحظت منظمة . 3103في المائة في عام  86إلى  3101بالمائة عام  30 في سوريا منوالوقاية انخفضت معدالت التحصين

محافظة دير الزور،  في مهددون بخطر اإلصابة بشلل األطفال طفل تحت سن الخامسة 011,111حوالي إن هناك العالمية الصحة 

تخضع إلى حٍد كبير لسيطرة المعارضة، باستثناء بعض األجزاء من مدينة دير الزور التي ال تزال تحت سيطرة حكومة التي 

 .الجمهورية العربية السورية

  تعمل منظمة الصحة العالمية(WHO )لوضع خطة استجابة اقليمية ( اليونيسيف)ثيق مع منظمة األمم المتحدة للطفولة بشكل و

التحصين والوقاية وستتضمن خطة االستجابة عدة جوالت من أنشطة . شاملة لمواجهة تفشي مرض شلل األطفال في سوريا

ونظراً لظهور فيروس شلل األطفال . بما في ذلك تركيا، العراق، األردن ولبنانسوريا والدول المجاورة،  في( SIA) التكميلية

التي ُخطط لها مسبقاً لتنطلق في ( SIA)، فإن أنشطة التحصين والوقاية االحترازية في الوقت الراهن( WPV1) 0البري نوع 

شلل  توصيل لقاحاتحملة هو الإن هدف . حيث ظهرت أول حالة مشتبه بهاسوريا، قد اطلقت بوقٍت مبكر في محافظة دير الزور، 

الحظ مسؤولو الصحة أن هناك  ، فقدمليون طفل في جميع أنحاء سوريا 3.4إلى ألطفال والحصبة والنكاف والحصبة األلمانية ا

 .فيروس شلل األطفال ومنعه من االنتشار في سورياعلى الصعيد الوطني الحتواء ( SIA)ألنشطة التحصين الوقائية حاجة ماسة 

  لمنظمة الصحة العالمية  ابة الطارئة لشلل األطفال التابعل فريق االستجأكتوبر تمَّ تشكي/تشرين األول 37في(WHO ) ،في عمان

من خالل تعاون وثيق والمناطق المجاورة، اآلن بتنسيق جهود االستجابة ضد شلل األطفال في سوريا الفريق ، حيث يقوم األردن

والتي تقوم أيضاً بإحضار خبراء في  (اليونيسيف)للطفولة منسق شؤون الطوارئ لسوريا التابع لمنظمة األمم المتحدة مكتب مع 

 شلل األطفال إلى المنطقة لدعم جهود االستجابة وجمع المعلومات من موظفيها العاملين في البلد للمساعدة في تحديد االحتياجات
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ونشر خبراء  والوقاية منها بإرسال للسيطرة على األمراضمن جانبها تقوم المراكز األمريكية  .الموارد تنظيم وتهيأتوالتوجيه في 

، وكذلك (USAID) فريق المساعدة واالستجابة للكوارث التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية لمساعدة ،متخصصين إلى المنطقة

 .وضع الخطط الدقيقة وأنشطة االستجابة لحمالت التحصين والوقايةوكاالت األمم المتحدة في  مساعدة

  منظمة الصحة العالمية أعلنت(WHO ) الحكومة التركية تعمل معها كجزء من جهود االستجابة أن أكتوبر، /تشرين األول 90في

حيث تقوم الحكومة التركية بزيادة مستوى مراقبة الحاالت المشتبه بها وتطعيم  .اإلقليمية للحد من تفشي مرض شلل األطفال

منظمة الصحة  وقبيل الكشف عن بداية تفشي المرض، سجلت أكتوبر/تشرين األول 01وفي . االسوريين المتواجدين داخل حدوده

قرب الحدود التركية مع سوريا، للعمل مع السلطات التركية بهدف تلبية " غازي عنتاب"لها في منطقة حضوراً العالمية 

لتوسيع نطاق تواجدها الميداني لدعم جهود ية وتخطط منظمة الصحة العالم. االحتياجات الصحية لالجئين السوريين في تركيا

وتطلق الحكومة التركية أيضاً حملة تحصين ووقاية في سبع محافظات . االستجابة التركية الرامية لمكافحة تفشي شلل األطفال

نوفمبر /نيحدودية، حيث ستستهدف الحملة الالجئين السوريين والمواطنين األتراك وستجري على مرحلتين، األولى في تشرين الثا

 .ديسمبر/واألخرى في كانون األول

 

 

األمن الغذائيالزراعة و  

 

  أكتوبر اشترك برنامج الغذاء العالمي لألمم المتحدة /تشرين األول 30في(WFP ) مع منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة

وتحديث بيانات التقييم في سوريا، من الغذائي األوضاع الراهنة لأل، بإطالق مهمة تقييم عاجلة لألغذية والزراعة لتحديد (الفاو)

في ( الفاو)منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي لألمم المتحدة  كان قد أكملهالذي  السابق،

أكتوبر، حيث سيغطيان جميع /تشرين األول 37وانطلقت بداية التقييم المشترك بالعمل الميداني لفريقين في . 3109يونيو /حزيران

 .نوفمبر/في نهاية تشرين الثاني هامنتائجالمتوقع إن ينشر الفريقان ومن . 04المحافظات الـ 

 حالة السوق لتحديد تأثير الصراع الدائر على أسعار تحليل الذي يواصل العمل على برنامج الغذاء العالمي لألمم المتحدة وفقاً ل

ائة في غالبية بالم 7إلى  6فقد ازدادت أسعار السلع األساسية مثل األرز والسكر بنسبة  اد الغذائية في جميع أنحاء سوريا،المو

لغذاء العالمي لألمم المتحدة أن ذلك فقد الحظ برنامج اومع  .أكتوبر/خالل األسبوعين األولين من تشرين األول المحافظات السورية

تؤثر التي أسعار السلع األساسية في سوريا تتأثر بالمتغيرات السريعة للظروف األمنية، باإلضافة إلى عدٍد من العوامل الخارجية 

لع الً على ذلك، انخفضت أسعار الساومث أسبوعي،سعار حالة التقلب بشكل األتواصل  ونظراً لما تقدم،. التوريد خطوطعلى 

للقتال، وذلك في نفس فترة الرصد آنفة الذكر خالل األسبوعين األولين من  مؤقتٍ  األساسية في محافظة دير الزور نظراً لهدوءٍ 

 .أكتوبر/تشرين األول

 

 النازحين والمهجرين داخليا  

 النزوح الداخلي
 

  ًارتفع تقدير األمم المتحدة بشأن عدد النازحين داخليا(IDPs ) بالمائة من  91مليون شخص أو ما يقرب من  8.6إلى في سوريا

ومن جانبها تواصل . مليون شخص 6إلى  4.36وكانت تقديرات سابقة قد حددت عدد النازحين داخلياً مابين . عدد سكان سوريا

ء سوريا، لتشمل بذلك نسانية للنازحين والسكان األكثر ضرراً في جميع أنحااإلحكومة الواليات المتحدة تقديم الدعم والمساعدات 

 .الصحة والمياه والصرف الصحي وكل ما يتعلق بمواد النظافة العامةوفي مجاالت  تقديم المساعدة في المالجئ والمستوطنات

 

 

 الالجئون في الدول المجاورة
 

  توجهوا إلى  603,111أكثر من  بضمنهممليون سوري،  3.3الذين فروا إلى دول الجوار في الوقت الراهن أكثر من يبلغ عدد

 .لجاؤا إلى تركيا 609,111إلى األردن وأكثر من  644,111 و لبنان،



 4 

 األردن

  وذلك وفقاً لتقرير المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين  الجئ سوري من األردن إلى سوريا 66,111عاد أكثر من

(UNHCR) وتقييم  المخاطر المترتبة على عودتهم إلى سوريا،يومياً وتوعيتهم حول  أنشأت آلية لرصد العائدين، التي كانت قد

وباإلضافة لذلك فإن المفوضية السامية لشؤون الالجئين وحكومة . دوافع هؤالء العائدون والتأكد مما إذا كانت عودتهم طوعية

" رباع السرحان"ومركز " الزعتري"بة مخيم تناقشان اتخاذ إجراءات آلية أكثر منهجية لرصد ومراقالمملكة األردنية الهاشمية 

وإنشاء آلية حماية لمنع تجنيد األطفال في  الالجئتينتُشكل هاجس العودة لدى للوقوف على حقيقة العوامل التي  ،الالجئين الستقبال

المملكة األردنية الهاشمية  تُطلع حكومةويُشار إلى أن المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين . القوات التي تحمل السالح

 .لمنع اإلعادة القسرية لألطفال إلى سورياليهم أو ليسوا بصحبتهم كإجراء احترازي اعلى قوائم أسماء القاصرين والمنفصلين عن أه

 العراق

  لين في المائة من السوريين المسج 3الجئ سوري داخل حدوده، أصبح العراق اليوم يستضيف حوالي  033,111بوجود أكثر من

شاركت حكومة الواليات المتحدة منظمة األمم المتحدة للطفولة ، الجئ 46,111في مخيم دوميز الذي يستضيف حوالي و .كالجئين

من  068بتوفير أماكن آمنة صديقة لإلطفال والشباب، حيث أجرى الموظفون المعنيون مؤخراً مناقشات جماعية مع ( اليونيسيف)

في ( CHL)أو " خط مساعدة الطفل"إلطالق عمليات تحت عنوان ( اليونيسيف)وتخطط . الجنسي عنفاالستغالل والاألطفال حول 

، حيث دون الحاجة الى ذكر أسمائهم أو معلوماتهم الشخصيةلتي ستسمح لألطفال بطلب المساعدة انوفمبر، و/أوائل تشرين الثاني

. في خلق صورة أكثر دقة عن حجم العنف الجنسي في المخيم في أن تساعد الطبيعة المجهولة لهذا المصدر( اليونيسيف)تأمل 

لفهم ، العملياتقبيل إطالق  بشكٍل مسبقفي مجال حماية الطفل  آخرينمع شركاء " خط مساعدة الطفل"ويعمل موظفو عمليات 

 .السياقات القائمة وإنشاء شبكات للحاالت التي سيتم احالتها في المستقبل

 لبنان

  احتماالتوالمجتمعات المستضيفة لهم، األمر الذي قد يزيد من مع استمرار األزمة السورية يستمر تصاعد التوترات بين الالجئين 

لتحسين ظروف الحماية بشكل  تتخذ الوكاالت اإلنسانية على عاتقها إجراء أنشطة ،في تعزيز ظروف التعايش السلميوسعياً . العنف

وتُقدر المفوضية السامية لألمم  .الضغط الواقع على المجتمعات المستضيفةنظر فيه بعين االعتبار إلى الوقت الذي تعام، في ذات 

، 3104مليون مواطن لبناني سيكونون عرضة للفقر والضرر في عام  0.6في لبنان والحكومة اللبنانية أن  المتحدة لشؤون الالجئين

فقد ركز المجتمع اإلنساني والحكومة اللبنانية والبنك الدولي ونظراً لذلك . أي ما يعادل العدد المتوقع لالجئين السوريين في البالد

يعمل المعنيون ودعماً في سياق هذا الجهد . لدعم األفضل للمجتمعات المستضيفة لالجئينعلى تحديد السبل التي من شأنها توفير ا

االحتياجات مع وزارة الشؤون االجتماعية اللبنانية للمساعدة في التخطيط ودعم  (WFP)في برنامج الغذاء العالمي لألمم المتحدة 

 .التي تُقدم لالجئين أنفسهمائية مماثل للمساعدات الغذ على نحوٍ المستضيفة الغذائية للمجتمعات 

  اللبنانية قرار يُفيد بأنهُ سيتم انشاء لجان تنسيق اقليمية لمعالجة القضايا المتعلقة بالطلبة السوريينأصدرت وزارة التربية والتعليم ،

الدراسي  للعاممسبقاً جلين أن جميع الطالب السوريين المسبوأشار القرار (. اليونيسيف)لمنظمة األمم المتحدة للطفولة وذلك وفقاً 

في حين سيتم تدوين أسماء الطلبة السوريين المسجلين حديثاً ليتم  ،سيتم وضعهم في صفوف نوبة الدوام األولى 3103/3109

عن ( NGOs)أعربت منظمات غير حكومية  فقد وبالرغم من اعتماد نظام الدوام بنوبتين. قبولهم في صفوف نوبة الدوام الثانية

 .تدفق هذا العدد الكبير من األطفال السوريين الستقبالأن المدارس ال تمتلك القدرة االستيعابية الكافية  فيقلقها 

 تركيا

  لألمم ، ابلغ مسؤولو المخيم المفوضية السامية كيليس منطقة للحاويات في" أنكوبينار"بموقع خالل أعمال إعادة تسجيل الالجئين

في من السوريين غير المسجلين، الذين يعيشون اآلن  3,111إلى  0,111بوجود خطط لتسجيل مابين المتحدة لشؤون الالجئين 

َّم نحو قد أن المخيم  وذكر المسؤولون .المخيَّم مع أقاربهم أو في مرافق مؤقتة ملحقة بالحاويات أجل  من حاوية اضافية 081تسلـ

خارج المخيم  يتمركزونوغير مسجلين أيضاً  911 سوريين آخرين عددهم باإلضافة إلىاستيعاب هؤالء السوريين غير المسجلين، 

 .بانتظار تصريح الدخول

  بمحافظة ماردين في يعيشون ، ممن تسجيل بيانات السوريين غير المقيمين في المخيماتبوفقاً لمسؤولين محليين فقد بدأت الشرطة

وتقوم الشرطة أيضاً في  .سوري ومنحت لهم بطاقات هوية تعريفيةمواطن  0,911ولغاية هذا اليوم تمَّ تسجيل أكثر من . تركيا

، كما توفر لهم وثائق لمساعدة الطبية العاجلةممن هم بحاجة ل السوريين غير المقيمين في المخيماتمدينة ماردين بتسجيل  مركز
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متواصل وعلى نحٍو ردية أن معظم السوريين من أصول ك وأشار مسؤولون في شرطة ماردين. تسمح لهم بمراجعة المستشفى

وقد ورد بأن الشرطة قد سهلت عملية . بتسهيل عودتهم سالمينيتقدمون نحو الشرطة بطلب العودة إلى سوريا، وأن تقوم الشرطة 

األولى من  31خالل األيام الـ " كيزلتيب"في منطقة " نيورتس"شخص إلى سوريا من خالل نقطة العبور العسكرية  3,847عودة 

مواطن سوري ثم أصدرت لهم خطابات إحالة إلى  0,369كما ورد أيضاً بأن الشرطة قد سجلت بيانات . أكتوبر/األولشهر تشرين 

 .حيث أوضح هؤالء السوريون أنهُ ليس لديهم مكان لإلقامةأحد المخيمات، 

  مدرسة في مخيم رسمياً تـُتحت اف( اليونيسيف)بتمويل من حكومة الواليات المتحدة وبدعم من منظمة األمم المتحدة للطفولة

الهياكل الجاهزة  طفل، من اثنين من 0,411وتتألف المدرسة التي سينتفع بها أكثر من . نوفمبر/تشرين الثاني 6 بتاريخاإلصالحية 

مرفق المدرسة أيضاً ملعب لكرة السلة وساحة ويضم  .صف وعدٍد من الغرف اإلضافية لإلدارة وللتسلية 34التي تضم ما مجموعه 

 .تركيإشراف منسق تربوي وسوف يقوم المعلمون السوريون بتدريس األطفال تحت . آمنة للعب األطفال

 

 المساعدات الدولية

 

  التمويل المطلوب من إجمالي % 66، أي تقريباً دوالر مليون 604نوفمبر، تعهدت الجهات المانحة بمبلغ /تشرين الثاني 7لغاية يوم

 .3109لخطة االستجابة للمساعدة اإلنسانية في سوريا، للعام 

  في األردن، مما رفع مساهمة ( اليونيسيف)مليون دوالر دعماً لمنظمة األمم المتحدة للطفولة  0إضافة مبلغ قدرهُ أعلنت اليابان

خدمات المياه والصرف الصحي في المدارس ي توفير وسيتم استخدام التبرع الجديد ف. مليون دوالر 6اليابان هذا العام إلى 

 .لالجئين" الزعتري"الحكومية في األردن، وكذلك في مخيم 

  مليون  36قدُر  إضافياً  ستقدم مبلغاً أكتوبر أعلنت السفارة البريطانية في عمان في األردن إن المملكة المتحدة /تشرين األول 30في

لدعم الالجئين الفلسطينيين ، وذلك (األونروا) في الشرق األدنى يل الالجئين الفلسطينيينلوكالة األمم المتحدة لغوث وتشغ دوالر

مساهمة المساعدات الغذائية والنقدية لالجئين الفلسطينيين الذين ما زالوا في هذه الوسوف تشمل . المتضررين من النزاع في سوريا

 .البلدان المجاورةعن أولئك الذين فروا إلى  سوريا، فضالً 

  004مليون يورو، ما يعادل تقريباً  66مبلغ ( إيكو)خصصت دائرة المفوضية األوربية للمساعدات اإلنسانية والحماية المدنية 

كانت قد مليون دوالر،  697أكثر من  أو ما يعادلمليون يورو  411التزامها الذي تعهدت به مؤخراً وهو من مجموع  مليون دوالر

مبلغ ( إيكو)خصصت المفوضية األوربية  .لدعم السكان المتضررين من األزمة السوريةأكتوبر /لتشرين األو 36تعهدت بها في 

سيتم إنفاقها داخل سوريا، مما  دوالرمليون  64ما يعادل أو مليون يورو  41حوالي  على دفعتين،مليون يورو ليتم انفاقه  66الـ 

وإدارة  يواالجتماعوالدعم النفسي  خدمات األساسية مثل الصحة والتعليمعلى توفير اللمجتمع المدني التشكيالت المعنية بايساعد س

والنازحين داخلياً،  السوريين األكثر ضرراً لرامية إلى توفير التعليم لألطفال ا( اليونيسيف)دعم جهود سيوتصريف النفايات، و

وبشكل خاص للنساء والشباب واألشخاص من ( UNDP)وتمويل األنشطة المدرة للدخل التابعة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

لمساعدة األردن على  فسيتم تخصيصها ،مليون دوالر 64أو ما يعادل  األخرىمليون يورو  41 أما الـ. ذوي االحتياجات الخاصة

 مؤسسةللمساعدة في تغطية تكاليف الجئ سوري متواجد على أراضيه، بما في ذلك توفير الدعم  611,111من أكثر  تحمل عبء

 .طفل سوري 76,111التعليم الوطنية التي تُسهم حالياً بتعليم 

  3بمبلغ ساهمت حكومة جمهورية الصين الشعبية وبحسب تقارير برنامج الغذاء العالمي لألمم المتحدة، نوفمبر /تشرين الثاني 8في 

المتضررين من الصراع داخل  تحدة لألشخاصمليون دوالر لبرنامج المساعدة الطارئة الذي اطلقهُ برنامج الغذاء العالمي لألمم الم

طن من المواد  3,111شراء من وستمكن مساهمة حكومة جمهورية الصين الشعبية برنامج الغذاء العالمي لألمم المتحدة . سوريا

النازحين  مليون من 0.3في حصص غذائية تكفي لشهر واحد لحوالي  إلدراجهاوالزيت النباتي واألرز، الغذائية التي تشمل البرغل 

 .داخلياً 
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$1,349,779,031 

$794,170,140 

$420,152,326 
$379,468,400 

$332,220,977 

$181,866,797 $154,285,874 $132,883,618 $128,173,182 $102,796,612 

 استراليا المملكة العربية السعودية اليابان كندا جهات خاصة الكويت المانيا المملكة المتحدة المفوضية األوروبية الحكومة األمريكية

  * ٢٠١٣و  ٢٠١٢ للعام المجاورة والدول سوريا الى المقدم التمويل إجمالي

  المانحة الجهات بحسب   

 إحاطة موجزة
 تعهد الرئيس بشار األسد بإجراء 3100مارس /في اعقاب التظاهرات السلمية التي خرجت ضد الحكومة السورية في آذار ،

وعندها بدأت القوات النظامية السورية الموالية للرئيس بشار  ومع ذلك فشلت اإلصالحات ولم تتحقق،. اصالحات تشريعية

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

  إلى  الخطة دعت، و3103مارس /آذار 38تبنى مجلس األمن لألمم المتحدة خطة سلمية وافقت عليها الحكومة السورية في

طالق النار والسماح بوصول المساعدات اإلنسانية دون قيود وانسحاب أفراد القوات المسلحة من المناطق المأهولة وقف ا

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

 .ية على المتظاهرين والمناطق المأهولة بالسكانقوات المعارضة، كما تواصلت هجمات القوات الحكوم

  صوتت األمم المتحدة على عدم تجديد تفويض بعثة إشراف األمم المتحدة في سوريا، التي  3103أغسطس /آب 08في يوم

ولقد غادر جميع األفراد . في أنحاء البالدالعنف يونيو بسبب تصاعد مستويات /حزيران 08كانت قد علقت عملياتها في 

 .3103أغسطس /عسكريين التابعين لألمم المتحدة سوريا في أواخر آبال

 بمدينة الدوحة في قطر، شكلت فصائل المعارضة السورية مظلة تنظيمية  3103نوفمبر /في اجتماعٍ عقد خالل تشرين الثاني

وقد اعترفت ". السورياالئتالف "وُعرفت أيضاً باسم " االئتالف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية"ُسميت بـ 

ديسمبر /كانون األول 00بهذا التحالف باعتباره الممثل الشرعي للشعب السوري في ( USG)حكومة الواليات المتحدة 

المساعدات بهدف تنسيق جهود ( ACU)وبعد تشكيله بوقتٍ قصير أنشأَ االئتالف السوري وحدة تنسيق المساعدات . 3103

ويلتقي ممثلون من الحكومة األمريكية وجهات مانحة أخرى باإلضافة إلى المنظمات غير . اإلنسانية المقدمة إلى سوريا

وحدة تنسيق المساعدات لتبادل المعلومات بشأن االحتياجات التي تم تحديدها منتظم مع  أساسعلى ( NGO)الحكومية 

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

  بالمائة يعيشون في دمشق والمناطق  61الجئ فلسطيني بضمنهم أكثر من  633,111تستضيف سوريا ما يقرب من

حولها بشكل  وماولقد أثر القتال العنيف في مخيمات وأحياء الفلسطينيين . المحيطة بها، وعلى وجه التحديد في حي اليرموك

ث تُقدر وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين ملحوظ على الالجئين الفلسطينيين في سوريا، حي

من  396,111الجئ فلسطيني قد تأثروا بشكل مباشر جراء النزاع، وإن هناك  431,111بأن أكثر من " األونروا"

ي منطقة متواجدين بشكل أساسي ف ئ عراقيالج 93,478كما تستضيف سوريا أيضاً ما يقدر بـ . المهجرين داخل البالد

 .دمشق الكبرى

االلتزامات وباالعتماد على  (OCHA)جميع هذه األرقام الدولية مسجلة وفقاً لخدمة التتبع المالي الخاصة بمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية . 3109 نوفمبر/تشرين الثاني 7بيانات أرقام التمويل حتى يوم  *

للسنة المالية  3103أكتوبر /تشرين األول 0، بينما تأتي بيانات أرقام الحكومة األمريكية وفقاً لها، وتعكس التزاماتها األخيرة على أساس تقويم السنة المالية الذي بدأ في 3109و  3103الدولية خالل السنوات التقويمية لعامي 

 (.OCHA)يرجى مالحظة ان تعهدات التمويل األخيرة قد ال تنعكس في بيانات أرقام مكتب األمم المتحدة للشؤون اإلنسانية . 3103للسنة المالية  3100أكتوبر /تشرين األول 0، وبتاريخ 3109
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 والحكومات األخرى إلى سوريا ودول الجوار( USAID)المساعدات اإلنسانية المقدمة من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

3102للسنة المالية 
1
 

 المبلغ الموقع النشاط الشريك التنفيذي

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

 منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة
(الفاو)  

دوالر   سوريا األمن الغذائي والزراعة 1,000,000  

الشركاء من المنظمات غير الحكومية 
(NGO( 

الصحة وتنسيق الشؤون اإلنسانية وإدارة المعلومات، اللوجستيات وإمدادات 
اإلغاثة، الكوارث الطبيعية والتكنولوجية، الحماية، المالجئ والتوطين 

.وشؤون النظافة العامة  
 

  200,016,769 دوالر سوريا

الشؤون  األمم المتحدة لتنسيق مكتب
(OCHA) اإلنسانية 

إدارة المعلوماتتنسيق الشؤون اإلنسانية و   3,000,000 دوالر سوريا 

إدارة شؤون السالمة واألمن في األمم 
(UNDSS) المتحدة 

إدارة المعلوماتتنسيق الشؤون اإلنسانية و   500,000 دوالر سوريا 

(UNFPA) 2,795,900 دوالر سوريا الصحة صندوق األمم المتحدة للسكان  

(WHO) 14,000,000 دوالر سوريا الصحة منظمة الصحة العالمية  

(اليونيسيف)للطفولة منظمة األمم المتحدة  والخدمات اللوجستية وإمدادات اإلغاثة والنظافة العامة الصحة    24,000,000 دوالر سوريا 

 برنامج الغذاء العالمي لألمم
 (WFP) المتحدة 

  4,350,000 دوالر سوريا الخدمات اللوجستية وإمدادات اإلغاثة

 2,637,156 دوالر   نفقات الشؤون اإلدارية والدعم  

(USAID/OFDA) 252,299,825 دوالر    الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/إجمالي مساعدات مكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارث 

 

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

الشركاء من المنظمات غير الحكومية 
(NGO( 

الغذائيةمساعدات   دوالر  سوريا   70,803,546  

 برنامج الغذاء العالمي لألمم
 (WFP) المتحدة 

(EMOP) 162,095,475 دوالر سوريا عمليات الطوارئ في سوريا  

 برنامج الغذاء العالمي لألمم
 (WFP) المتحدة 

(EMOP) عمليات الطوارئ اإلقليمية 

 األردن،
لبنان، 
 تركيا،

 العراق و
 مصر

دوالر  162,800,100  

(USAID/FFP)  الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/ ن أجل السالممكتب الغذاء مإجمالي مساعدات دوالر   395,699,121  

    

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

(ICRC)   اللجنة الدولية للصليب األحمر
النظافة والصرف الصحي والمياه وبناء ، اإلغاثة، المالجئالصحة، مواد 

 القدرات االستيعابية

سوريا، 
 األردن،

 لبنان
دوالر   27,600,000  

اإلتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر 
 والهالل األحمر

وإمدادات اإلغاثةمساعدات فصل الشتاء   
 لبنان،
 تركيا

دوالر   3,900,000  

(IOM)  للهجرةالمنظمة الدولية  مواد اإلغاثة والنقل عبر الحدود 

األردن، 

 العراق
لبنان، 
  مصر

دوالر  10,000,000  
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الشركاء من المنظمات غير الحكومية 
(NGO( 

، شؤون والدعم النفسي والصحة اإلنجابية الصحة العامة ،الصحة العقلية
المالجئ وإدارة  المعيشة وبناء القدرات، العنف القائم على أساس الجنس،

 الملفات

 األردن،
 لبنان،
  تركيا

دوالر   22,924,280  

(UNDP) دوالر  لبنان النظافة والمياه والصرف الصحي برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 400,000 

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

دوالر   3,793,000  

المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون 
(UNHCR) الالجئين 

المياه والصرف الصحي،  ،والتوطنين المالجئ، ، إدارة المخيماتالحماية
 التعليم وإمدادات اإلغاثة

 األردن،
 لبنان،
 تركيا،

العراق، 
 مصر

دوالر   312,637,000  

المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون 
(UNHCR) الالجئين 

المياه والصرف الصحي، والتوطين، الصحة المالجئمواد اإلغاثة،  دوالر   سوريا  58,170,000  

(اليونيسيف)منظمة األمم المتحدة للطفولة  وحماية األطفالالمياه والصرف الصحي التعليم، و   

 األردن،
 لبنان،
 تركيا،

العراق، 
 مصر

دوالر  72,000,000  

 وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل
"األونروا"الالجئين الفلسطينيين   

المياه والصرف الصحي، المالجئ، مواد اإلغاثةالتعليم، الغذاء والصحة و  
األردن، 

 لبنان
دوالر  15,800,000  

وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل 
"األونروا"الالجئين الفلسطينيين   

المياه والصرف الصحي، التعليم، الصحةمواد اإلغاثة، الغذاء و   55,100,000 دوالر سوريا 

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

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

 (STATE)ووزارة الخارجية األمريكية  (USAID)إجمالي المساعدات اإلنسانية من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية  

 3102إلى سوريا والدول المجاورة لها للسنة المالية  
دوالر  1,230,723,226  

    

سوريا والدول  التي قدمت إلى( STATE)ووزارة الخارجية األمريكية ( USAID)إجمالي المساعدات اإلنسانية من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

3103المجاورة لها خالل السنة المالية 
1
 

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

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

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

 (STATE)ووزارة الخارجية األمريكية  (USAID)إجمالي المساعدات اإلنسانية من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

3103إلى سوريا والدول المجاورة لها للسنة المالية    
  119,055,805 دوالر

    
 (STATE)ووزارة الخارجية األمريكية  (USAID)إجمالي المساعدات اإلنسانية من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

3102و   3103إلى سوريا والدول المجاورة لها للسنة المالية    
  1,349,779,031 دوالر

 

  

1
 .3109تمَّ اعتمادها بالسنة المالية  مليون دوالر، 03.6تمَّ االلتزام بالتمويل بمبلغ  3103في السنة المالية ف. سنة التمويل تُشير إلى تاريخ التعهد أو االلتزام وليس اعتماد األموال وتخصيصها 
2
 نوفمبر/تشرين الثاني 7األموال المتوقعة أو التي تمَّ االلتزام بها فعلياً ولغاية يوم ( USAID/OFDA) الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/ مكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارثيُمثل تمويل  

3109. 

 

 معلومات عامة عن التبرع
 

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

وهناك 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 العالميالطب للكوارث

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

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

http://www.interaction.org/
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حيث يمكن نقل األموال بسرعة ودون الحاجة إلى تكاليف نقل، وكذلك دعم اقتصاد المنطقة المنكوبة وضمان تقديم ( ومساحات التخزين

 .غذائياً وثقافياً  ،بيئياً ة المساعدة المالئم

 يمكن االطالع على مزيد من المعلومات أدناه: 

 

 or +1.202.821.1999.  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  وتظهر 

 :الرسمي للوكالة األمريكية للتنمية الدولية، أدناه

 
http://www.usaid.gov/what-we-do/working-crises-and-conflict/responding-times-crisis/where-we-work 

 

                                                
 

http://www.cidi.org/
http://www.cidi.org/
http://www.reliefweb.int/
http://www.usaid.gov/what-we-do/working-crises-and-conflict/responding-times-crisis/where-we-work

